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Tegnforklaring: 
 

# 

 

 

uthevet 

 

 

kursiv 

Ord som avsluttes med # er hjelpetermer og skal ikke brukes som søkeord i baser 

som benytter Ordnøkkelen til emneindeksering. 

 

Ord som står med uthevet skrift er "autoriserte" termer, som skal brukes som 

søkeord i baser som benytter Ordnøkkelen. 

 

Ord i kursiv er ”ikke-autoriserte” termer, og skal ikke brukes som søkeord i baser 

som benytter Ordnøkkelen.  

Det blir alltid vist til én eller flere termer som kan brukes som søkeord istedenfor 

kursivert term (BRUK …). 

 

Forkortelser: 
 

OT  

UT 

BF 

SO 

DEF 

Overordnet term: ett nivå over oppslagstermen  

Underordnet term: ett nivå under oppslagstermen 

Brukt for: ”Ikke-autorisert” term som viser til oppslagstermen 

Se også: Henvisning til andre termer som er assosiert med oppslagstermen 

Definisjon, hentet fra kilde angitt med forkortelseskode (se siste side) 

 

 
  

Utskriften er gjort fra databasen Ordnøkkelen, som er tilgjengelig på: www.riksantikvaren.no/. 

http://www.riksantikvaren.no/
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Aalborgcharteret - 1994 
    BF: Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability 

    OT: chartere 

    SO: byer 

        byplanlegging 

        bærekraftig utvikling 

        tettsteder 

 MERKN: vedtatt ved European Conference on Sustainable Cities &  

        Towns, Aalborg, 1994. 

 

absolutt datering # 
    OT: datering 

    UT: C-14-datering 

        dendrokronologi 

        termoluminescens-datering 

 

adel 
    OT: mennesker 

 

adhesiver 
  BRUK: klebemidler 

 

administrasjon 
    BF: styring 

    OT: forvaltning 

    UT: administrativ inndeling # 

        delegering 

        desentralisering 

        drift 

        effektivisering 

        eiendomsforvaltning 

        evaluering 

        kompetanseutvikling 

        kvalitetssikring 

        ledelse 

        organisering 

        prioritering 

        prosjektadministrasjon 

        prosjekter 

        reformer 

        saksbehandling 

        samarbeid 

        sentralisering 

        standardisering 

        strategi 

        tiltak 

        virkemidler 

    SO: økonomistyring 

   DEF: ledelse, styre, forvaltning (bo) 

 

administrativ inndeling # 
    OT: administrasjon 

    UT: amt 

        fylker 

        fylkesinndeling 

        geistlig inndeling 

        kommuneinndeling 

        regioninndeling 

 

administrative bygninger 
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    OT: bygninger 

 

administrativt fredete bygninger 
    OT: verneverdige bygninger 

    SO: listeførte kulturminner 

        statens bygninger 

 MERKN: verneverdige bygninger i statens eie, listeført i 1933-34,  

        og ment å skulle behandles som om de var fredet. Begrepet  

        innebærer ingen formell fredning, og får bare historisk  

        interesse når fredningsprosjektet "Statens kulturhistoriske  

        eiendommer" er gjennomført. 

 

adobehus 
  BRUK: jordbygninger 

 

adressebøker 
    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

 

aiti 
    OT: stabbur 

   DEF: samisk stabbur som ble/blir brukt til oppbevaring av mat,  

        klær og utstyr. Stabburene kan være laftet eller i  

        bindingsverk (nom) 

 

akantus 
    OT: dekor 

   DEF: 1) plante av slekten acanthus 2) ornament med blad av  

        akantus(1) som motiv (bo) 

 

akershusiske stuer 
    OT: boliger 

 

aktiviteter # 
    OT: aktiviteter, hendelser og prosesser # 

    UT: befaring 

        behandling 

        belysning (lyssetting) 

        dokumentasjon 

        energibruk 

        evakuering 

        flytting 

        folketellinger 

        forfalskning 

        formidling 

        friluftsliv 

        gjenbruk 

        idrett 

        inngrep 

        kassasjon 

        klassifisering 

        kommunikasjon 

        kriminalitet 

        kurs 

        lagring 

        møter 

        nominasjon 

        offentlig utsmykking 

        produksjon 

        reiser 

        rekonstruksjon (aktivitet) 

        retur 
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        riving 

        trafikk 

        utdanning 

        verdisetting 

        verdiskaping 

        vern 

        ødeleggelser 

 

aktiviteter, hendelser og prosesser # 
    UT: aktiviteter # 

        hendelser og begivenheter # 

        metoder 

        prosesser # 

        virksomheter # 

 

akvakultur 
    BF: havbruk 

    OT: primærnæringer # 

    UT: fiskeoppdrett 

    SO: hummerparker 

   DEF: oppdrett av fisk og skalldyr, dyrking av alger o.a. i  

        ferskvann og saltvann (bo) 

 

akvamaniler 
    OT: rituelle kar 

   DEF: vannkanne som ved den katolske gudstjenesten brukes av  

        presten ved den liturgiske håndvask (ag) 

 

akvareller 
    OT: malerier 

   DEF: maleri i vannfarge (bo) 

 

akvedukter 
    OT: bruer 

   DEF: bru som fører vannledning over en dal el. i en viss høyde  

        over bakken (bo) 

 

al fresco-malerier 
  BRUK: freskomalerier 

 

al secco-malerier 
  BRUK: seccomalerier 

 

alabast 
    OT: bergarter 

    SO: gips 

   DEF: finkornet varietet av gips. Også en varietet av marmor  

        (kalk-alabast) (ag) 

 

alarmsystemer 
    BF: røykdetektorer 

        varslingsanlegg 

    OT: utstyr 

    UT: brannalarmanlegg 

    SO: tyverisikring 

 

alder 
    OT: egenskaper 

 

aldershjem 
    BF: pleiehjem 
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    OT: boliger 

 

alger 
    BF: grønske 

    OT: organismer # 

 

alkydoljemaling (materiale) 
    OT: organisk maling (materiale) 

    SO: oljemaling (materiale) 

 

alleer 
    OT: grøntanlegg 

        veger 

    SO: trær 

   DEF: gate, vei med trær på begge sider (bo) 

 

allegorier 
    OT: symbolikk 

   DEF: [litterær] framstilling der de enkelte innholdselementene  

        danner en kjede av symboler (bo) 

 

allmenninger 
    OT: landskap og arealer # 

 

allment # 
    UT: dokumenter og litteratur # 

        geografiske steder # 

        IKT 

        kultur 

        manifestasjonsform # 

        miljø 

        navn 

        prinsipper 

        samfunnsliv # 

        typologi 

        utstyr 

        utviklingsland 

 

almanakker 
  BRUK: kalendere 

 

altaner 
  BRUK: balkonger 

        verandaer 

 

alterduker 
    OT: kirketekstiler 

 

altere 
    OT: kirkeinventar 

    UT: alterfrontaler 

        alterringer 

        alterskap 

        altertavler 

        predellaer 

        reisealtere 

 

alterforheng 
  BRUK: antependier 

 

alterfrontaler 
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    BF: antemensaler 

        frontaler (altere) 

    OT: altere 

   DEF: dekorert framside på alterbord (bo, def. på antemensaler) 

 MERKN: nyere begrep som erstatter antemensaler 

 

alterkalker 
    BF: kalker (kar) 

    OT: alterkar 

   DEF: beger til altervin (bo) 

 

alterkar 
    OT: rituelle kar 

    UT: alterkalker 

   DEF: fellesbetegnelse på de hellige kar (kalk, kanne og disk)  

        som brukes i forbindelse med nattverden (ag) 

 

alterkleder 
  BRUK: antependier 

 

alterringer 
    OT: altere 

   DEF: lav, halvsirkelformet benk med rekkverk der en kneler (ved  

        altergang) (bo) 

 

alterskap 
    OT: altere 

    SO: altertavler 

        predellaer 

        skap 

   DEF: lavt skap oppe på alteret, i midtpartiet og på dørene  

        smykket med forgylte, mangefargete skulpturer og malerier  

        (ag) 

 

alterstaker 
  BRUK: lysestaker 

 

altertavler 
    BF: diptyker 

        triptyker 

    OT: altere 

        kirkekunst 

    SO: alterskap 

   DEF: bilde med bibelsk motiv over alteret (bo) 

 

aluminium 
    OT: metaller 

    SO: aluminiumsverk 

 

aluminiumsverk 
    OT: industrianlegg 

    SO: aluminium 

        jern- og metallindustri 

        smelteverk 

 

alvedanser 
  BRUK: stakktufter 

 

ambassader 
    OT: offentlige bygg og anlegg # 
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ammunisjonsfabrikker 
  BRUK: sprengstoffabrikker 

 

Amsterdamcharteret - 1975 
    BF: European Charter of the Architectural Heritage 

    OT: chartere 

    SO: Arkitekturvernåret 1975 

        bygningsvern 

 MERKN: European Charter of the Architectural Heritage. Vedtatt av  

        Europarådet i Amsterdam 1975, i forbindelse med  

        Arkitekturvernåret 

 

Amsterdamerklæringen - 1975 
    BF: Declaration of Amsterdam 

    OT: erklæringer 

    SO: Arkitekturvernåret 1975 

        bygningsvern 

 MERKN: the Declaration of Amsterdam. vedtatt av Europarådet,  

        Amsterdam, i Arkitekturvernåret 1975 

 

amt 
    OT: administrativ inndeling # 

 MERKN: erstattet med fylker i 1919 

 

analyser 
    OT: vitenskapelige metoder # 

    UT: kjemiske analyser 

        landskapsanalyser 

        stedsanalyser 

        tilstandsanalyser 

    SO: pollenanalyser 

        undersøkelsesmetoder 

        økonomiske analyser 

 

andehus 
    OT: uthus (gårdsanlegg) 

 

andre verdenskrig 
    BF: verdenskrigen 

    OT: kriger 

        nyere tid 

    UT: brente jords taktikk 

        frigjøringen (andre verdenskrig) 

        hjemmefronten (andre verdenskrig) 

        interneringsleirer 

        nordsjøfarten (andre verdenskrig) 

        okkupasjonsmakten (andre verdenskrig) 

        utefronten (andre verdenskrig) 

    SO: evakuering 

        krigsminner 

        okkupasjon (krig) 

 

ankere 
    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

 

ankerplasser 
    BF: ankringsplasser 

    OT: plasser og steder # 

 

ankesaker 
  BRUK: klager 
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ankringsplasser 
  BRUK: ankerplasser 

 

anlegg 
    BF: bygg 

        byggverk 

    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: leirer # 

    SO: elektriske anlegg 

        fangstanlegg 

        forsvarsanlegg 

        fredete anlegg 

        grøntanlegg 

        havner 

        idrettsanlegg 

        industrianlegg 

        kommunaltekniske anlegg 

        reiselivsanlegg 

        tekniske installasjoner 

        telekommunikasjonsanlegg 

        vassdragsinnretninger 

        ventilasjonsanlegg 

        verneverdige anlegg 

 

anleggsvirksomhet 
    OT: sekundærnæringer # 

    UT: jernbaneutbygging 

        mudring 

        vegutbygging 

   DEF: konstruksjonsarbeid, særlig om bygging av vei, jernbane og  

        kraftverk (bo) 

 

anneksjonsskilt 
  BRUK: skilt 

 

anskaffelser 
  BRUK: kjøp 

 

Antarctic Treaty 
  BRUK: Antarktistraktaten - 1991 

 

Antarktis 
    OT: polarområdene 

    SO: Antarktistraktaten - 1991 

 

Antarktistraktaten - 1991 
    BF: Antarctic Treaty 

    OT: traktater 

    SO: Antarktis 

 MERKN: undertegnet i Madrid i 1991 

 

antemensaler 
  BRUK: alterfrontaler 

 

antenner 
    OT: tekniske installasjoner 

    SO: telekommunikasjonsanlegg 

 

antependier 
    BF: alterforheng 
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        alterkleder 

    OT: kirketekstiler 

   DEF: alterforheng(bo) 

 

antikken 
    BF: klassisk kunst 

    OT: oldtid 

    SO: gresk-romersk kunst 

        gresk kunst 

        romersk kunst 

 MERKN: i den gresk-romerske verden fram til 476 e.kr. (oldtiden  

        brukes om resten av Europa) 

 

antikviteter 
    OT: kulturminner 

    SO: løse kulturminner 

        museumsgjenstander 

 

antropologi 
  BRUK: osteologi 

        sosialantropologi 

 

antropologiske undersøkelser 
    OT: undersøkelser 

    SO: osteologi 

 

apostler 
    OT: helgener 

 

apoteker 
    OT: forretningsbygg 

 

apriller 
    BF: vollbakker 

    OT: forsvarsanleggs deler # 

 

apsider 
    BF: apsis 

    OT: bygningsdeler 

        kirkers bygningsdeler # 

   DEF: halvrundt utbygg med hvelving bak alteret i kirker (bo) 

 

apsis 
  BRUK: apsider 

 

arbeiderboliger 
    OT: boliger 

    UT: egne hjem 

    SO: boligsamvirke 

        sosial boligbygging 

 

arbeiderkultur 
    OT: kulturhistorie 

 

arbeidsleirer 
    OT: leirer # 

   DEF: leir for tvangs- og straffarbeid (bo) 

 

arbeidsliv 
    OT: samfunnsliv # 

    UT: fagforeninger 
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        laugsvesen 

 

arbeidsrom 
  BRUK: arbeidsværelser 

        kontor (romtype) 

 

arbeidsværelser 
    BF: arbeidsrom 

    OT: rom (værelser) 

 MERKN: kontor eller annen type arbeidsrom, i bolig 

 

arealplaner 
    OT: planer 

    UT: bebyggelsesplaner 

        fylkesdelplaner 

        kommunedelplaner 

        kystsoneplaner 

        reguleringsplaner 

    SO: arealplanlegging 

        kommuneplaner 

 

arealplanlegging 
    BF: fysisk planlegging 

    OT: planlegging 

    SO: arealplaner 

 

arkader 
    OT: bygningsdeler 

   DEF: 1) rekke av buer på frittstående søyler (ag) 2) pilarer med  

        en bue over, åpning mellom to søyler (bo) 

 

arkeologer 
    OT: mennesker 

 

arkeologi 
    OT: humaniora # 

    UT: arkeologiske kilder 

 {arkeologi inndelt i fagemner} 

        byarkeologi 

        bygningsarkeologi 

        eksperimentell arkeologi 

        etnoarkeologi 

        historisk arkeologi 

        kirkearkeologi 

        marinarkeologi 

        maritim arkeologi 

        osteologi 

    SO: paleobotanikk 

        paleontologi 

   DEF: studiet av fortidige menneskelige kulturer gjennom analyse  

        av de fysiske restene (ace) 

 

arkeologisk overvåking 
    BF: arkeologisk overvåkning 

        overvåkning 

    OT: overvåking # 

 

arkeologisk overvåkning 
  BRUK: arkeologisk overvåking 

 

arkeologiske funn 



  

 

 

12 

    OT: funn 

    UT: løsfunn 

        nedgravninger (arkeologi) 

    SO: arkeologiske kulturminner 

 MERKN: spor av fortidige menneskelige kulturer som er funnet ved  

        avdekking eller fremgraving 

 

arkeologiske kilder 
    OT: arkeologi 

 

arkeologiske kulturminner 
    BF: artefakter 

        fornminner 

        fortidsminner 

        førreformatoriske kulturminner 

        marinarkeologiske kulturminner 

    OT: kulturminner 

    UT: oldsaker 

    SO: arkeologiske funn 

        Lausannecharteret - 1990 

        Vallettakonvensjonen - 1992 

   DEF: arkeologiske kulturminner er fysiske spor og levninger  

        etter tidligere tiders liv og virksomhet, der utgravning og  

        dokumentasjon utgjør hovedkildene til vår kunnskap om og  

        opplevelse av fortidens samfunn (of) 

 

arkeologiske landsdelsmuseer 
  BRUK: arkeologiske museer 

 

arkeologiske museer 
    BF: arkeologiske landsdelsmuseer 

        forvaltningsmuseer 

    OT: museer 

 

arkeologiske tegninger 
    OT: tegninger (dokumentasjon) 

    UT: profiltegninger (arkeologi) 

    SO: gjenstandstegninger 

        plantegninger 

        snittegninger 

 MERKN: dokumentasjon ved utgravninger 

 

arkeologiske undersøkelser 
    BF: feltarbeid 

    OT: undersøkelser 

    UT: arkeologiske utgravninger 

 MERKN: metoder for å bringe fram og analysere faste og løse  

        levninger (kulturminner) for å forstå eldre tiders kultur  

        og samfunn. Begrepet dekker undersøkelse, utgravning og  

        registrering 

 

arkeologiske utgravninger 
    BF: utgravninger 

    OT: arkeologiske undersøkelser 

   DEF: synliggjøring av arkeologiske spor gjennom en standardisert  

        og kvalitetssikret fremgraving og under kontinuerlig  

        dokumentasjon (ace) 

 

arker (bygningsdeler) 
    OT: bygningsdeler 

   DEF: utbygg med vindu på hustak (bo) 
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arkitekter 
    OT: mennesker 

 

arkitektkonkurranser 
    BF: arkitekturkonkurranser 

        konkurransetegninger 

    OT: konkurranser 

 

arkitektur 
    BF: byggekunst 

        bygningskunst 

        kystarkitektur 

    OT: kunsthistorie 

    UT: arkitekturhistorie 

        byggeskikk 

        bærekraftig arkitektur 

        interiørarkitektur 

        islamsk arkitektur 

        landskapsarkitektur 

        tilpasningsarkitektur 

    SO: bygninger 

        kunst 

 

arkitekturhistorie 
    OT: arkitektur 

    SO: historie 

 

arkitekturkonkurranser 
  BRUK: arkitektkonkurranser 

 

arkitekturmuseer 
    OT: museer 

 

arkitekturtegninger 
    BF: typetegninger 

    OT: tegninger (dokumentasjon) 

    UT: fasadetegninger 

        oppmålingstegninger 

        prosjekttegninger 

    SO: detaljtegninger 

        perspektivtegninger 

        plantegninger 

        situasjonsplaner 

        skisser (dokumentasjon) 

        snittegninger 

 

Arkitekturvernåret 1975 
    BF: det europeiske arkitekturvernåret 

    OT: hendelser og begivenheter # 

    SO: Amsterdamcharteret - 1975 

        Amsterdamerklæringen - 1975 

        Arkitekturvernårets erklæring - 1975 

        kampanjer 

 

Arkitekturvernårets erklæring - 1975 
    OT: erklæringer 

    SO: Arkitekturvernåret 1975 

 MERKN: fremlagt av Arkitekturvernårets nasjonalkomités  

        arbeidsutvalg, i november 1975 
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arkivarbeid 
    OT: dokumentasjon 

 

arkiver 
    OT: kultur- og forsamlingsbygg # 

    SO: bildearkiver 

        fotoarkiver 

        samlinger 

 

Arktis 
    OT: polarområdene 

    SO: svalbardmiljøloven - 2001 

        Svalbardtraktaten - 1920 

 

arran 
    OT: ildsteder (bygningsdeler) 

   DEF: samisk betegnelse på det sentralt plasserte ildstedet i  

        teltet, lavvu´en, eller gammen, goahti (nom) 

 

arrestlokaler 
    OT: fengsler 

   DEF: [lokale for] midlertidig fengsling av person (bo) 

 

art deco 
    OT: perioder # 

   DEF: stil i 1920- og 30-årene [...] arvtager etter art nouveau  

        (ls) 

 

art nouveau (jugend) 
    BF: jugendstil 

    OT: perioder # 

 MERKN: stilhistorisk periode fra 1880-90-årene og frem til første  

        verdenskrig, i Norge fra ca. 1900 til ca. 1910 

 

artefakter 
  BRUK: arkeologiske kulturminner 

        løse kulturminner 

 MERKN: gjenstander laget av mennesker 

 

artikler # 
    OT: dokumenter og litteratur # 

    UT: bokanmeldelser 

        debattinnlegg 

        nekrologer 

 

asfalt 
    OT: materialer 

 

asyler 
  BRUK: barnehjem 

        hospitaler 

        sykehus 

 

atelier 
    OT: kultur- og forsamlingsbygg # 

   DEF: arbeidsrom for maler, fotograf, bildehogger, brukskunstner  

        el. l. (bo) 

 

Athencharteret - 1931 
    BF: Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments 

    OT: chartere 
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    SO: Athencharteret - 2003 

        kulturminnevern 

 MERKN: vedtatt i Athen 1931 av First International Congress of  

        Architects and Technicians of Historic Monuments. Vedtatt  

        av FN i 1932 

 

Athencharteret - 2003 
    OT: chartere 

    SO: Athencharteret - 1931 

        byer 

        byplanlegging 

 MERKN: vedtatt i Lisboa i 2003 av European Council of Town Planners 

 

Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments 
  BRUK: Athencharteret - 1931 

 

atlas 
    OT: kart 

    UT: historiske atlas 

   DEF: 1) kartsamling i bokform 2) større bildeverk(bo) 

 

atriumhus 
    OT: boliger 

   DEF: [...] nå brukt om hus, fortrinnsvis i sluttet rekke, bygd i  

        L- eller U-form omkring en liten, lukket hage (ag) 

 

auditorier 
    OT: rom (værelser) 

 

aulaer 
    OT: rom (værelser) 

    SO: saler (romtype) 

   DEF: festsal på skole eller universitet (bo) 

 

aurbuer 
    OT: bur (bygningskategori) 

   DEF: i Gudbrandsdalen betegnelse på en liten matbu med jordgulv  

        (ag). Forrådshus utan underbunad, og med golvet rett på  

        grunnen, auren (ab) 

 

Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance 
  BRUK: Burracharteret - 1999 

 

autentisitet 
    BF: ekthet 

        opprinnelighet 

    OT: egenskaper 

    SO: Nara Document on Authenticity - 1994 

   DEF: brukes om et objekts grad av ekthet og/eller  

        opprinnelighet. Autentisitet må alltid sees i forhold til  

        noe, for eksempel tidsperiode, stilart, materialbruk eller  

        byggemåte (of) 

 

automatisk fredete kulturminner 
    BF: førreformatoriske kulturminner 

        legalfredete kulturminner 

    OT: fredete kulturminner 

    UT: sikringssoner 

 MERKN: kulturminner som er fredet direkte etter lov, uten særskilt  

        vedtak 
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automatiske ringeanlegg (kirker) 
  BRUK: elektriske anlegg 

 

avdekking (fargeundersøkelser) 
    OT: fargeundersøkelser 

 MERKN: avdekking av maling lag for lag ved fargeundersøkelser.  

        Brukes også om fjerning av overmaling fra gjenstand for å  

        vise underliggende farge eller dekor 

 

avfall 
    BF: møddinger 

    OT: materialer 

        spor 

 

avfallsplasser 
  BRUK: deponier 

 

avfuktingsanlegg 
    OT: utstyr 

 

avgifter 
    OT: økonomiske virkemidler # 

    UT: miljøavgifter 

 

aviser 
    BF: presse (media) 

    OT: periodika 

    SO: massemedier 

 

avløpsanlegg 
    OT: renovasjonsanlegg 

    SO: sanitæranlegg 

 

avtaler 
    BF: overenskomster 

    OT: juridiske virkemidler # 

    UT: internasjonale avtaler 

        jordbruksavtalen 

        vern- og vedlikeholdsavtaler 

 

bad (bygningskategori) 
  BRUK: badeanlegg 

        badehus 

        kurbad (bygningskategori) 

 

badeanlegg 
    BF: bad (bygningskategori) 

        svømmebassenger 

    OT: idretts- og helsebygg # 

    UT: kurbad (bygningskategori) 

        stupetårn 

    SO: badehus 

        badeplasser 

        grøntanlegg 

 

badehus 
    BF: bad (bygningskategori) 

    OT: fritidsbebyggelse 

    SO: badeanlegg 

        badstuer (bygningskategori) 

 



  

 

 

17 

badeplasser 
    OT: plasser (arealer) 

    SO: badeanlegg 

 MERKN: plasser der det er tradisjon for bading, uten at det  

        nødvendigvis er fysiske spor etter aktiviteten 

 

baderom 
    OT: rom (værelser) 

 

badstuer (bygningskategori) 
    OT: uthus (gårdsanlegg) 

    SO: badehus 

        kjoner 

   DEF: ett-roms bygning, vanligvis laftet, opprinnelig til å ta  

        badstubad i (ag) 

 

bakerier 
    OT: industrianlegg 

    SO: konditorier 

 

bakerovner 
    BF: ovner 

    OT: ovner (bygningsdeler) # 

 

bakgårder (arealer) 
  BRUK: gårdsrom 

 

bakstuer 
    OT: tilbygg 

   DEF: utvidelse av stuebygningen (i Gudbrandsdalen, Hedmark,  

        Østerdalen). Bakstuen er et mindre enetasjes tømmerhus som  

        ble plassert vinkelrett inn til den av stuebygningens  

        langvegger som vendte bort fra tunet. i hovedsak finstue,  

        men også brukt som soverom eller føderådsbygning (ag) 

 

baldakiner 
    OT: tekstiler 

   DEF: tak (av tøy) over trone, alter, seng o.l. (bo) 

 

balkonger 
    BF: altaner 

    OT: bygningsdeler 

    SO: verandaer 

   DEF: utbygg på yttervegg over 1. etasje(bo) 

 MERKN: balkonger har ikke understøttelse 

 

ballastrøyser 
    OT: røyser 

 MERKN: steinrøys (på land eller havbunnen) bestående av  

        ballaststein fra skip 

 

bankbygninger 
    OT: forretningsbygg 

 

bannere 
  BRUK: faner 

 

baptisterier 
    BF: dåpskapeller 

    OT: kapeller 

   DEF: dåpskapell, oppført som selvstendig bygning, tilsluttet  
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        domkirker (ag) 

 

barakker 
  BRUK: forlegninger 

 

barfrøstuer 
    OT: boliger 

    SO: østerdalsstuer 

   DEF: østerdalsk hustype fra 1700-tallet, bestående av et  

        énetasjes hus[...] med et toetasjers tilbygg, en barfrø,  

        foran stuedøren midt på langveggen. underetasjen var  

        vindfang, men det uoppvarmede rommet ovenpå tjente som  

        senge- og kleskammer (ag) 

 

bark (materiale) 
    OT: plante- og dyrematerialer # 

 

barkegruer 
    OT: ildsteder (plasser) 

 MERKN: grue for barking av garn. Kan finnes både innendørs og  

        utendørs. 

 

barking 
    OT: skogbruk 

   DEF: 1) ta barken av barketrær 2) garve (seil, fiskegarn o.l.)  

        med utkok av bark (bo, def. på barke) 

 

barn 
    OT: mennesker 

 

barnebøker 
    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

 

barnehager 
    OT: undervisnings- og forskningsbygg # 

 

barnehjem 
    BF: asyler 

    OT: barnevernsinstitusjoner 

    SO: Lebensbornhjem 

   DEF: barne- og ungdomshjemmene gir daglig omsorg til barn og  

        unge som for kortere eller lengre tid trenger å bo utenfor  

        egne hjem (ag) 

 

barnevernsinstitusjoner 
    OT: boliger 

    UT: barnehjem 

        mødrehjem 

        ungdomshjem 

   DEF: omfatter barnehjem, ungdomshjem, mødrehjem m.m. [...] Andre  

        tiltak, som f.eks. kollektiver for unge rusmisbrukere, kan  

        også godkjennes som barnevernsinstitusjoner (ag) 

 

barokk 
    OT: perioder # 

    SO: nybarokk (historisme) 

        rokokko 

   DEF: den stilretning som avløste senrenessansen og var  

        fremherskende i Europa på 1600- og delvis på begynnelsen av  

        1700-tallet (ag) 

 MERKN: i Norge fra ca. 1650 til ca. 1780 
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bartrær 
    OT: trær 

 

basilikaer 
    OT: kirker 

   DEF: 1) gresk-romersk offentlig bygning med høyt midtparti  

        [midtskip] som skyter opp over sidepartiene [sideskipene]  

        2) kirkebygning som ligner en basilika (bo) 

 

bastioner 
    OT: forsvarsanleggs deler # 

   DEF: firesidet utvidelse av en festningsvoll, konstruert som  

        standplass for artilleri (km) 

 

batterier (militært) 
    OT: forsvarsanleggs deler # 

   DEF: både artilleriets standplass og underlaget med planker. Det  

        kan også bety et antall kanoner samlet som en enhet (km) 

 

bautasteiner 
    OT: minnesmerker 

    SO: runesteiner 

        steinsetninger 

   DEF: vanligvis innskriftsløse steiner fra forhistorisk tid som  

        er reist på kant og fundamentert i jorda (na) 

 MERKN: kan også brukes om minnesteiner fra nyere tid 

 

bebyggelse 
  BRUK: bebyggelseshistorie 

        bebyggelsesplaner 

        rural bebyggelse 

        urban bebyggelse 

 

bebyggelseshistorie 
    BF: bebyggelse 

    OT: historie 

 

bebyggelsesplaner 
    BF: bebyggelse 

    OT: arealplaner 

   DEF: plan vedtatt av bygningsrådet som fastlegger arealbruk og  

        utforming av bygninger, anlegg og tilhørende utearealer  

        innenfor et nærmere avgrenset område hvor det etter  

        arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan er stilt  

        krav om slik plan som grunnlag for utbygging (pbl, 1985) 

 MERKN: gjelder plan- og bygningsloven 1985 

 

beddinger 
  BRUK: slipper 

 

bedehus 
    OT: forsamlingshus 

 

befaring 
    OT: aktiviteter # 

 

befestninger 
  BRUK: forsvarsanlegg 

 

befuktningsanlegg 
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  BRUK: klimaanlegg 

 

begravelser 
    BF: gravferd 

    OT: religiøse hendelser og aktiviteter # 

    SO: døden 

        graver 

        gravskikker 

        likbrenning 

 

behandling 
    OT: aktiviteter # 

    UT: istandsetting 

        konservering 

        montering 

        overflatebehandling 

        rengjøring 

        restaurering 

        vedlikehold 

 

beholdere 
  BRUK: kar (beholdere) 

 

bein 
  BRUK: beinarbeider 

        skjeletter 

 

beinarbeider 
    BF: bein 

    OT: kunsthåndverk (objekter) 

    SO: hornarbeider 

 

beingjemmer 
  BRUK: forrådsgroper 

 

beis 
    OT: materialer til overflatebehandling # 

   DEF: farge tre med visse tynne væsker slik at årer og tegninger  

        skinner igjennom (bo, def. på beising) 

 

beitelandskap 
    BF: beitemark 

    OT: kulturlandskap 

    SO: enger 

        utmark 

 

beitemark 
  BRUK: beitelandskap 

 

beitskier 
    OT: bygningsdeler 

   DEF: vertikalt trestykke i laftevegg til feste for vindus- og  

        dørkarmer... med tapp oppe og nede og glidespor langs  

        siden, slik at tømmerveggen kan synke uten å henge seg opp  

        (ag) 

 

bekkekverner 
  BRUK: kvernhus 

 

bekledningsindustri 
  BRUK: konfeksjonsfabrikker 
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        tekstilindustri 

 

beliggenhet 
    BF: lokalisering 

        plassering 

    OT: egenskaper 

    SO: orientering (plassering) 

 MERKN: brukes f.eks. om kirkers beliggenhet 

 

belysning (inventar) 
    BF: lys (belysning) 

    OT: inventar 

    UT: gatebelysning 

        lamper 

        lysestaker 

    SO: belysning (lyssetting) 

 

belysning (lyssetting) 
    BF: lyssetting 

    OT: aktiviteter # 

    SO: belysning (inventar) 

 

benediktinerordenen 
    OT: klosterordener 

 

benker 
    OT: møbler 

    UT: benkevanger 

        kirkebenker 

        moldbenker 

    SO: utemøbler 

   DEF: langt, smalt møbel til å sitte eller ligge på (bo) 

 

benkevanger 
    OT: benker 

 MERKN: endestykke på en benk eller benkerad 

 

bensinstasjoner 
    OT: forretningsbygg 

    SO: reiselivsanlegg 

 

beplanting 
  BRUK: planter 

 

beredskap 
    BF: katastrofer 

        sivilt beredskap 

    OT: bevaring 

    SO: beredskapsplaner 

        Haagkonvensjonen - 1954 

        kriger 

        naturkatastrofer 

        sikring 

 

beredskapsplaner 
    OT: planer 

    SO: beredskap 

 

bergarter 
    OT: materialer 

    UT: alabast 
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        chert 

        diabas 

        flint 

        gneis 

        granitt 

        grønnstein 

        kalkstein 

        kleberstein 

        kull 

        malmer (bergarter) 

        marmor 

        rhyolitt 

        sandstein 

        skifer 

    SO: mineraler 

        stein 

 

bergbilder 
  BRUK: bergkunst 

 

berghald 
  BRUK: tipphauger 

 

bergkrystall 
    BF: bergkrystallbrudd 

    OT: kvarts 

 

bergkrystallbrudd 
  BRUK: bergkrystall 

        mineralutvinningsanlegg 

 

bergkunst 
    BF: bergbilder 

        bergskurd 

    OT: kunst 

    UT: billedsteiner 

        hellemalerier 

        helleristninger 

        hulemalerier 

        slipt bergkunst 

 MERKN: bergkunst er bilder og symboler som er hugget, slipt eller  

        malt på berg. Bergkunst finner vi i Norge som  

        helleristninger, slipte bergbilder, hulemalerier eller  

        hellemalerier (of) 

 

bergskurd 
  BRUK: bergkunst 

 

bergstader 
  BRUK: bergverk 

        byer 

 

bergverk 
    BF: bergstader 

        gruveanlegg 

    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

    UT: gruver 

        masseuttak 

        pukkverk 

        skjerp 

        steinbrudd 
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        tipphauger 

    SO: industrianlegg 

   DEF: anlegg for malm- og mineralutvinning (bo) 

 

bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: bergverk 

        fangstlokaliteter (polarområder) 

        fløtingsanlegg 

        gartnerier 

        industrianlegg 

        isdammer 

        jernvinneanlegg 

        miler 

        mineralutvinningsanlegg 

        olje- og gassinstallasjoner 

        oppdrettsanlegg 

        produksjonslokaler 

        rørledninger 

        torvuttak 

        vindmøller 

    SO: tekniske og industrielle kulturminner 

 

bergverksdrift 
    OT: sekundærnæringer # 

    UT: gruvedrift 

 

bergverksmuseer 
  BRUK: industrimuseer 

 

beskyttelse 
  BRUK: sikring 

        vern 

 

beslag 
    OT: bygningsdetaljer 

    UT: dørbeslag 

 

bestikk (spisebestikk) 
  BRUK: spisebestikk 

 

besøkssentre 
  BRUK: publikumsbygg 

 

beter 
    OT: bjelker 

 MERKN: tverrbjelke som inngår i stavverk eller laftehus 

 

betong 
    OT: byggematerialer 

 

betongbygninger 
    OT: bygninger 

    SO: betongkirker 

        betongkonstruksjoner 

 

betongfabrikker 
  BRUK: sementfabrikker 

 

betongfartøy 
    OT: fartøy 



  

 

 

24 

    SO: betongkonstruksjoner 

 

betongkirker 
    OT: kirker 

    SO: betongbygninger 

 

betongkonstruksjoner 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    SO: betongbygninger 

        betongfartøy 

 

betongstein 
    OT: murstein 

 

bevaring 
    OT: vern 

    UT: beredskap 

        istandsetting 

        konservering 

        rehabilitering 

        restaurering 

        skjøtsel 

        vedlikehold 

   DEF: aktiv anstrengelse for at et objekt skal fortsette å  

        eksistere (ofo) 

 

bevaringsområder 
  BRUK: spesialområde bevaring 

 

bevaringsplaner 
  BRUK: verneplaner 

 

bevaringsverdige anlegg 
  BRUK: verneverdige anlegg 

 

bevaringsverdige bygninger 
  BRUK: verneverdige bygninger 

 

bevaringsverdige fartøy 
    BF: historiske skip 

    OT: verneverdige kulturminner 

    SO: fartøy 

        fartøyvern 

        vernete fartøy 

   DEF: fartøy [som] anses å ha kulturhistorisk verdi uten at  

        fartøyet har formell vernestatus (nvf) 

 

bevaringsverdige kulturminner 
  BRUK: verneverdige kulturminner 

 

bevegelige bruer 
    BF: fergekaibruer 

    OT: bruer 

   DEF: bruer der en del av brua kan svinges opp eller til siden,  

        slik at trafikk på elva eller i sundet kan passere (vdir) 

 

bevertningssteder 
  BRUK: serveringssteder 

 

bevilgninger 
    OT: økonomiske virkemidler # 
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bibelen 
    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

 

bibliografier 
    OT: dokumenter og litteratur # 

 

bibliotekbygninger 
    OT: kultur- og forsamlingsbygg # 

    UT: biblioteker 

 

biblioteker 
    OT: bibliotekbygninger 

    SO: samlinger 

 

biedermeier 
    OT: perioder # 

    SO: empirestil 

   DEF: møbelstil fra første halvdel av 1800-tallet (bo) tysk  

        betegnelse på den jevne borgerlige senempire, ca 1820-1840  

        (ag) 

 MERKN: norsk biedermeier: ca 1830-1850 (ag) 

 

bildearkiver 
    BF: billedarkiver 

    OT: samlinger 

    SO: arkiver 

        fotoarkiver 

 MERKN: brukes om analoge og digitale bildesamlinger 

 

bildekunst 
  BRUK: billedkunst 

 

bilder 
    BF: billeder 

    OT: inventar 

    UT: fotografier 

        malerier 

        røntgenbilder 

        tegninger (dokumentasjon) 

        tegninger (kunst) 

 

biler 
    OT: kjøretøy 

 

bilferger 
  BRUK: ferger 

 

billedarkiver 
  BRUK: bildearkiver 

 

billedbruk 
    OT: kultur 

 MERKN: gjelder teologisk og verdslig bruk av bilder 

 

billeder 
  BRUK: bilder 

 

billedhuggere 
    BF: bilthuggere 

        skulptører 



  

 

 

26 

    OT: kunstnere 

    SO: billedhuggerkunst 

        skulpturer 

   DEF: kunstner som lager skulpturer o.l.  (bo) 

 

billedhuggerkunst 
    OT: billedkunst 

    SO: billedhuggere 

        skulpturer 

   DEF: gren av bildende kunst som omfatter former i rommet, særlig  

        skulpturer og relieffer (bo) 

 

billedkunst 
    BF: bildekunst 

    OT: kunsthistorie 

    UT: billedhuggerkunst 

        fotografi 

        malerkunst 

 

billedrammer 
    BF: blindrammer 

        rammer 

    OT: inventar 

 

billedsteiner 
    OT: bergkunst 

   DEF: i arkeologisk betydning en betegnelse for omhyggelig  

        tilhugde flate kalk- eller sandsteinsheller med innhugde  

        bilder eller ornamenter på én, sjeldnere to sider (ag) 

 MERKN: nesten bare på Gotland, fra slutten av eldre jernalder og i  

        yngre jernalder 

 

billedtepper 
    OT: veggtepper 

    SO: bonader 

        tapeter 

        vevnader 

 

bilthuggere 
  BRUK: billedhuggere 

        treskjærere 

   DEF: betegnelse på billedskjærer på 16-1700-tallet (ag) 

 

bindemidler 
    OT: materialer 

    SO: klebemidler 

 

bindingsverk 
    OT: byggeteknikk 

    UT: utmurt bindingsverk 

    SO: bindingsverkshus 

   DEF: veggkonstruksjon med et rammeverk av vertikale stolper som  

        er sammenbundet av horisontale sviller og diagonale  

        skråbånd (kms) 

 MERKN: svensk: korsvirke. 

 

bindingsverkshus 
    OT: bygninger 

    SO: bindingsverk 

 

biodiversitet 
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  BRUK: biologisk mangfold 

 

biografier 
    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

 

biologi 
    OT: naturvitenskap 

    UT: organismer # 

 {biologi inndelt i fagemner} 

        etnobotanikk 

        paleobotanikk 

 

biologisk mangfold 
    BF: biodiversitet 

    OT: miljø 

    SO: Konvensjonen om biologisk mangfold - 1992 

 

birgittinerordenen 
    OT: klosterordener 

 

biskoper 
    OT: mennesker 

    SO: bispegårder 

        erkebiskoper 

 

bislag 
  BRUK: vindfang 

 

bispedømmer 
    OT: geistlig inndeling 

    SO: stift (tidl. administrativ enhet) 

 

bispegårder 
    OT: embetsboliger 

    SO: biskoper 

 MERKN: embetsbolig for biskop 

 

bispestoler (inventar) 
    OT: kirkestoler (inventar) 

 

bistandsarbeid 
    BF: utviklingshjelp 

        utviklingssamarbeid 

    OT: internasjonalt samarbeid 

    SO: bistandspolitikk 

        utviklingsland 

 

bistandspolitikk 
    OT: politikk 

    SO: bistandsarbeid 

        utviklingsland 

 

bistasjoner (fangst) 
  BRUK: fangststasjoner 

 

bjelkebruer 
    BF: fritt frambygg-bruer 

        kassebruer 

        mastebruer 

    OT: bruer 

   DEF: bru hvis bæreevne ligger i parallelle bjelker som bærer  
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        kjøredekket. Bjelkene kan være av tre, stål eller armert  

        betong. Trebjelkebruer har vanlig vis en lysåpning som er  

        mindre enn 12 meter (vdir) 

 

bjelker 
    OT: bygningsdeler 

    UT: beter 

        sperrer (bygningsdeler) 

        åser (bygningsdeler) 

    SO: grunnstokker 

        hanebjelker 

        skorder 

        sviller (bygningsdeler) 

   DEF: liggende bæreelement, understøttet i to eller flere punkter  

        (NS 3420 Q-2009) 

 

bjørnegraver 
    OT: kultsteder 

 MERKN: rituell begravelse av hele eller deler av bjørneskjelett 

 

blestertufter 
  BRUK: jernvinneanlegg 

 

blikk (metall) 
    OT: metaller 

    SO: bølgeblikk 

   DEF: tynnvalset metall (ofte om fortinnet jern) (bo) 

 

blikkenslagere 
    OT: håndverkere 

   DEF: håndverker som arbeider i blikk (bo) 

 

blikkenslagerverksteder 
    OT: verksteder 

 

blindrammer 
  BRUK: billedrammer 

 

blokker (bygningskategori) 
  BRUK: boligblokker 

        høyhus 

 

blokkhus 
    OT: forsvarsanleggs deler # 

   DEF: befestningsverk bygget i stein eller tre i én eller to  

        etasjer med tak og sidevegger, innrettet til forsvar med  

        skyts eller håndvåpen (km) 

 

blomster 
  BRUK: sommerblomster 

        stauder 

        urter 

 

bly 
    OT: metaller 

 

blyglass 
    OT: vindusglass 

    SO: glassmalerier 

 

boder 
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  BRUK: buer (bygningskategori) 

        skjul (bygningskategori) 

        uthus 

 

boder (romtype) 
  BRUK: lagerrom 

 

boforhold 
  BRUK: boligforhold 

 

bogasteller 
    BF: bogastiller 

        bogastøer 

    OT: fangstanlegg 

        skytterstillinger 

   DEF: skjulesteder der bueskyttere ventet på at dyr skulle komme  

        på skuddhold (na, def. på bogastille) 

 

bogastiller 
  BRUK: bogasteller 

 

bogastøer 
  BRUK: bogasteller 

 

bohellere 
  BRUK: hellere 

 

bokanmeldelser 
    OT: artikler # 

 

boktrykkerier 
    OT: industrianlegg 

    SO: grafisk industri 

 

boligblokker 
    BF: blokker (bygningskategori) 

        høyblokker 

    OT: boliger 

    UT: punkthus 

        terrassehus 

    SO: høyhus 

        leiegårder 

        murgårder 

 

boligbyggelag 
  BRUK: boligsamvirke 

 

boligbygging (planlegging) # 
    OT: boligplanlegging 

    UT: sosial boligbygging 

 

boliger 
    OT: boliger, gårdsanlegg og fritidsbebyggelse # 

    UT: barnevernsinstitusjoner 

        bygninger tilknyttet boliger # 

        gammer 

        gjenreisingshus 

        hovedbygninger 

        koier 

        kåter 

        langhus 
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        leiegårder 

        paleer 

        rorbuer 

        slott 

        telt 

 {boliger inndelt etter antall boenheter} 

        boligblokker 

        eneboliger 

        firemannsboliger 

        rekkehus 

        tomannsboliger 

 {boliger inndelt etter beboer} 

        aldershjem 

        arbeiderboliger 

        embetsboliger 

        forpakterboliger 

        funksjonærboliger 

        gartnerboliger 

        internater 

        kongeboliger 

        kunstnerboliger 

        portnerboliger 

        skogvokterboliger 

        slusevokterboliger 

 {boliger inndelt etter form} 

        akershusiske stuer 

        atriumhus 

        barfrøstuer 

        jærhus 

        mandalske stuer 

        midtgangshus 

        midtpipehus 

        nedeneshus 

        ramloftstuer 

        røykstuer 

        setesdalshus 

        sørlandshus 

        toromsstuer 

        treromsstuer 

        trønderlåner 

        varangerhus 

        østerdalsstuer 

        årestuer 

    SO: boligområder 

        rom (værelser) 

        stuer (bygningskategori) 

        våningshus 

 

boliger, gårdsanlegg og fritidsbebyggelse # 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: boliger 

        fritidsbebyggelse 

        gårdsanlegg 

 

boligforhold 
    BF: boforhold 

    OT: samfunnsliv # 

 

boligkooperasjon 
  BRUK: boligsamvirke 
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boligområder 
    OT: landskap og arealer # 

    SO: boliger 

 

boligplanlegging 
    OT: planlegging 

    UT: boligbygging (planlegging) # 

    SO: boligpolitikk 

 

boligpolitikk 
    OT: politikk 

    SO: boligplanlegging 

 

boligsamvirke 
    BF: boligbyggelag 

        boligkooperasjon 

        borettslag 

    OT: samvirke 

    SO: arbeiderboliger 

 

bomullsfabrikker 
    BF: bomullsspinnerier 

    OT: industrianlegg 

    SO: spinnerier 

        tekstilindustri 

 

bomullsspinnerier 
  BRUK: bomullsfabrikker 

 

bonader 
    BF: bonadsmalerier 

    OT: tekstiler 

    SO: billedtepper 

   DEF: svensk: veggbekledning av tekstil el. papir med malerier,  

        særlig fra Dalarne: dalmålningar og Halland: hallandsbonad  

        (ko) 

 

bonadsmalerier 
  BRUK: bonader 

 

bondegårder 
  BRUK: gårdsanlegg 

 

bondekultur 
    OT: kulturhistorie 

 

boplasser (arkeologi) 
    BF: bosetninger 

        bosettinger 

    OT: landskap og arealer # 

    UT: teltboplasser 

    SO: stallotufter 

   DEF: et sted hvor mennesker har oppholdt seg i kortere eller  

        lengre perioder (kms) 

 

bord (byggemateriale) 
    OT: trelast 

    SO: bordtak 

   DEF: ... med tykkelse 38 mm eller mindre og bredde 75 mm eller  

        mer (ag) 
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bord (møbler) 
    BF: skiver (møbler) 

    OT: møbler 

 

bordkledning 
  BRUK: panel (kledning) 

 

bordtak 
    BF: tretak 

    OT: tak 

    SO: bord (byggemateriale) 

        taktekning (objekt) 

 

boreplattformer 
  BRUK: oljeplattformer 

 

borettslag 
  BRUK: boligsamvirke 

 

borger 
    BF: kasteller 

    OT: forsvarsanlegg 

    SO: borgruiner 

        bygdeborger 

        festninger 

        slott 

   DEF: middelalderbefestning til forsvar for et bysamfunn, eller  

        som hjem for landherren og hans familie (km) 

 

borgruiner 
    OT: ruiner 

    SO: borger 

        slottsruiner 

 

borgstuer 
    OT: innhus 

    SO: drengestuer 

   DEF: tjenerstue på storgarder(ag) 

 

bosetninger 
  BRUK: boplasser (arkeologi) 

        bosetningshistorie 

 

bosetningshistorie 
    BF: bosetninger 

        bosettinger 

        bosettingshistorie 

    OT: historie 

    SO: bosetningsspor 

        bureising 

        innvandring 

        nydyrking 

 

bosetningsspor 
    BF: bosettingsspor 

    OT: spor 

    UT: grophus 

        stolpehull 

        teltringer (arkeologi) 

        veggriller (arkeologi) 

    SO: bosetningshistorie 
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        ildsteder (bygningsdeler) 

 MERKN: spor etter konstruksjoner, strukturer eller aktiviteter som  

        viser at mennesker har holdt til på et sted 

 

bosettinger 
  BRUK: boplasser (arkeologi) 

        bosetningshistorie 

 

bosettingshistorie 
  BRUK: bosetningshistorie 

 

bosettingsspor 
  BRUK: bosetningsspor 

 

bostkaster 
  BRUK: hengeskap 

 

botanikk 
  BRUK: planter 

        vegetasjon 

 

botaniske hager 
    OT: grøntanlegg 

    SO: hager 

 

brakekledning 
    BF: brakjekledning 

        einerkledning 

    OT: byggematerialer 

        veggkledning 

    SO: einer 

 MERKN: kledning av einer, tres inn i rammeverk på veggen, som  

        oftest i grindbygde hus. 

 

brakjekledning 
  BRUK: brakekledning 

 

brakker 
    BF: rallarbrakker 

    OT: bygninger 

   DEF: provisorisk, oftet enetasjes, trebygning til midlertidig  

        innlosjering av soldater, arbeidsmannskap e.l. (bo) 

 

brakkmark 
    BF: dyrket mark 

        marginaljorder 

    OT: landbruksområder 

 

brakteater 
    OT: mynter 

   DEF: mynter preget bare på den ene siden og på så tynn blankett  

        at adversens opphøyde preg vises negativt på reversen(ag) 

 MERKN: etterlikninger av byzantinske mynter fra 4. og 5. årh. 

 

brann 
    BF: brannruiner 

        katastrofer 

    OT: hendelser og begivenheter # 

    UT: bybranner 

        kirkebranner 

    SO: brannsikring 
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        brannskader 

        slokkeanlegg 

        slokkeutstyr 

 

brannalarmanlegg 
    BF: branndeteksjon 

        brannvarsling 

    OT: alarmsystemer 

    SO: brannsikring 

 

branndeteksjon 
  BRUK: brannalarmanlegg 

 

brannforsikring 
    OT: brannsikring 

    SO: forsikring 

 

brannforskrifter 
    OT: forskrifter 

    SO: brannsikring 

 

branngraver 
    OT: graver 

    UT: urnegraver 

    SO: likbrenning 

   DEF: graver med rester etter likbrenning(ag) 

 

brannhydranter 
  BRUK: hydranter 

 

brannlag (arkeologi) 
    OT: kulturlag (arkeologi) 

   DEF: horisontalt lag i jorda med brent materiale (kms) 

 

brannmurer 
    OT: bygningsdeler 

   DEF: mur av brannfast materiale bak ildsteder [...] (arl) 

 

brannruiner 
  BRUK: brann 

        brannskader 

        kirkebranner 

        ruiner 

 

brannsikring 
    BF: brannvern 

    OT: sikring 

    UT: brannforsikring 

    SO: brann 

        brannalarmanlegg 

        brannforskrifter 

        brannvesen 

        lynvernanlegg 

        slokkeanlegg 

        slokkeutstyr 

 

brannskader 
    BF: brannruiner 

    OT: skader 

    SO: brann 

        lynnedslag 
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brannslanger 
    OT: slokkeutstyr 

 

brannslokkeanlegg 
  BRUK: slokkeanlegg 

 

brannslokkere 
  BRUK: brannslokkingsapparater 

 

brannslokkeutstyr 
  BRUK: slokkeutstyr 

 

brannslokkingsapparater 
    BF: brannslokkere 

        håndbrannslokkere 

    OT: slokkeutstyr 

 

brannsprøytehus 
    OT: bygninger tilknyttet boliger # 

 

brannstasjoner 
    OT: offentlige bygg og anlegg # 

 

branntakster 
    OT: dokumenter og litteratur # 

 

branntårn 
    OT: offentlige bygg og anlegg # 

    SO: tårn 

 

brannvarsling 
  BRUK: brannalarmanlegg 

 

brannvern 
  BRUK: brannsikring 

 

brannvesen 
    OT: forvaltning 

    SO: brannsikring 

 

brennerier 
    OT: industrianlegg 

    SO: næringsmiddelindustri 

   DEF: fabrikk, sted der noe blir framstilt ved brenning (bo). I  

        Norge anlegg for fremstilling av potetråsprit (ag) 

 

brensel 
    BF: ved (brensel) 

    OT: materialer 

    SO: torv (materiale) 

 

brente jords taktikk 
    OT: andre verdenskrig 

 

Brente steders regulering (BRS) 
  BRUK: gjenreising 

        gjenreisingshus 

 

brev 
    BF: korrespondanse 
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    OT: dokumenter og litteratur # 

    UT: kongebrev 

 

broer 
  BRUK: bruer 

 

brolegning (objekt) 
    BF: brostein 

    OT: vegdekke 

   DEF: dekke på gater, veier og plasser av naturlig el. kunstig  

        stein i regelmessige blokker (bo) 

 

bronse 
    OT: metaller 

    SO: bronseskulpturer 

 

bronsealder 
    OT: perioder # 

 MERKN: ca 1800-500 f.kr. (nh) 

 

bronseskulpturer 
    OT: skulpturer 

    SO: bronse 

 

brosjyrer 
    OT: dokumenter og litteratur # 

 

brostein 
  BRUK: brolegning (objekt) 

 

bruanleggs elementer # 
    OT: bruer 

    UT: brukar 

        brupilarer 

        pongtonger (bruanlegg) 

 

bruddmasser 
  BRUK: tipphauger 

 

brudekke 
  BRUK: bruer 

   DEF: brudekket er inndelt i kjørebane, rekkverksrom, skulder,  

        gang- og sykkelbane eller fortau (vdir) 

 

bruer 
    BF: broer 

        brudekke 

    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

    UT: akvedukter 

        bruanleggs elementer # 

        jernbanebruer 

        steinbruer 

        viadukter 

 {bruer inndelt etter konstruksjonsprinsipp} 

        bevegelige bruer 

        bjelkebruer 

        buebruer 

        fagverksbruer 

        flytebruer 

        hellebruer 

        hengebruer 
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        hengverksbruer 

        hvelvbruer 

        kavlebruer 

        platebruer 

        skråstagsbruer 

        sprengverksbruer 

    SO: vassdragsinnretninger 

   DEF: Byggverk uten overliggende fylling som fører vegen over en  

        fri åpning på minst 2,5 meter (NVDB) 

 

brukar 
    BF: landkar 

    OT: bruanleggs elementer # 

   DEF: oppbygning som bærer brospenn mellom en bros to brohoder  

        (arl) 

 

brukerundersøkelser 
  BRUK: spørreundersøkelser 

 

bruksendring 
  BRUK: funksjonsendring 

 

brukskunst 
  BRUK: kunsthåndverk (aktivitet) 

        kunsthåndverk (objekter) 

        kunstindustri 

 

bruksskader 
  BRUK: slitasje 

 

bruksverdier 
    OT: kulturminneverdier 

   DEF: kulturminnet som øknomisk ressurs/bruksressurs for eieren  

        og for samfunnet (kmt) 

 MERKN: verdi som tillegges kulturminner som kan gi økonomisk,  

        kulturell eller sosial verdiskaping knyttet til bruken av  

        kulturminnet 

 

brupilarer 
    BF: peler (bruanlegg) 

        pilarer (bruanlegg) 

    OT: bruanleggs elementer # 

   DEF: støtte for brua for å tåle både tyngden av brua og  

        trafikken på brua (vdir) 

 MERKN:  

 

brutalisme 
    OT: perioder # 

 MERKN: stilretning innen arkitektur, fra ca. 1950 til 1970. Blant  

        kjennetegnene for stilen er bruken av rå, ubehandlet betong  

        og «ærlig» materialbruk, eksponering av konstruktive  

        bygningsledd og tekniske installasjoner, og enkle  

        geometriske former 

 

brygger (bygninger) 
    BF: sjøboder 

    OT: sjøhus 

    UT: svalgangsbrygger 

    SO: brygger (kaianlegg) 

 MERKN: arbeids- og lagerbygg for fiske og fangstutstyr for større  

        fartøy. Betegnelsen brukes i Nordmøre, Trøndelag og  
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        Nord-Norge 

 

brygger (kaianlegg) 
    OT: kaier (havneanlegg) 

    SO: brygger (bygninger) 

        vassdragsinnretninger 

   DEF: (tre)kai, utstikker (bo) 

 

bryggerhus 
    OT: innhus 

    SO: eldhus 

   DEF: hus eller rom til vask og koking av tøy, til sommerkjøkken  

        m.m. (arl) 

 

bryggerier 
    OT: industrianlegg 

    SO: næringsmiddelindustri 

 

bryner 
  BRUK: brynesteiner 

 

brynesteiner 
    BF: bryner 

    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

   DEF: (avlang) natur- eller kunststein til å kvesse ljå, øks e.l.  

        med (bo, def. på bryne) 

 

brønner 
    OT: vannforsyningsanlegg 

    SO: brønnhus 

 

brønnhus 
    OT: bygninger tilknyttet boliger # 

    SO: brønner 

   DEF: liten overbygning over en brønn (bo) 

 

brøytestasjoner 
    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

 

buddhisme 
    OT: religioner # 

 

budsjetter 
    OT: økonomiske virkemidler # 

    UT: nasjonalbudsjettet 

        statsbudsjettet 

    SO: økonomistyring 

 

buebruer 
    OT: bruer 

    SO: hvelvbruer 

   DEF: brutype der bruas egenvekt henges eller lastes på buen.  

        Buen er ofte av stål eller betong, men kan også være laget  

        av tre, teglstein eller stein (vdir) 

 

buer (bygningsdeler) 
    OT: bygningsdeler 

    UT: korbuer 

 

buer (bygningskategori) 
    BF: boder 
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    OT: innhus 

    UT: lægre 

        matboder 

        sengebuer 

    SO: bur (bygningskategori) 

        rorbuer 

   DEF: lettbygd skur til bolig ved midlertidig opphold, til  

        oppbevaring og salg av varer o.l. (ag) 

 

bulhus 
  BRUK: sleppverk 

 

bulkskip 
  BRUK: fraktefartøy 

 

bumerker 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 

   DEF: eiermerke på hus og innbo (som også skulle være vern mot  

        trollskap) navnemerke(bo) 

 

bunader 
  BRUK: drakt 

 

bunkere 
    OT: forsvarsanleggs deler # 

   DEF: overdekket stilling for kanon eller mitraljøse, eller for  

        en nedgravd kommandoplass, ammunisjonslager eller  

        tilfluktsrom (ag) 

 

bur (bygningskategori) 
    OT: innhus 

    UT: aurbuer 

        stabbur 

    SO: buer (bygningskategori) 

        loft (bygningskategori) 

        matboder 

   DEF: oppbevaringshus for mat, stundom også for klær. Opprinnelig  

        én etasje [...] senere med to, sjeldnere tre etasjer, med  

        trappen som regel inne i huset [inne i den tømra kjernen].  

        Fra 1500-tallet ble det vanlig å plassere buret på stolper  

        eller stabber [...] særlig i Setesdal, Telemark, Numedal og  

        Hallingdal var bur betegnelse på første etasje i et loft  

        (ag) 

 

bureising 
    OT: jordbruk 

    SO: bosetningshistorie 

        nydyrking 

   DEF: det å opprette nytt selvstendig gardsbruk på tidligere  

        udyrket jord (bo) 

 

Burracharteret - 1999 
    BF: Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of  

        Cultural Significance 

        Charter for the Conservation of Places of Cultural  

        Significance 

    OT: chartere 

 MERKN: the Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places  

        of Cultural Significance, vedtatt av Australia ICOMOS i 1999 

 

busker 
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    OT: planter 

 

busser 
  BRUK: rutebiler 

 

busskur 
  BRUK: leskur 

 

butikker 
    BF: forretninger 

        krambuer 

        landhandler 

    OT: forretningsbygg 

    SO: kjøpesentre 

 

by- og tettstedslandskap # 
    OT: landskap 

    UT: byer 

        bylandskap 

        fiskevær 

        forsteder 

        hagebyer 

        handelssteder 

        industristeder 

        ladesteder 

        landsbyer 

        tettsteder 

 

byanalyse 
  BRUK: stedsanalyser 

 

byantikvarer 
    OT: mennesker 

 

byarkeologi 

    OT: arkeologi 

 

bybranner 
    OT: brann 

 

bydeler 
    OT: byer 

 

byer 
    BF: bergstader 

        middelalderbyer 

    OT: by- og tettstedslandskap # 

    UT: bydeler 

        drabantbyer 

        festningsbyer 

        stasjonsbyer 

    SO: Aalborgcharteret - 1994 

        Athencharteret - 2003 

        byhistorie 

        bylandskap 

        bymiljø 

        byregulering 

        European Urban Charter - 1992 

        European Urban Charter II - 2008 

        kaupanger 

        kjøpsteder 
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        tettsteder 

        trebyer 

        urban bebyggelse 

        Washingtoncharteret - 1987 

 

byfornyelse 
    BF: sanering 

    OT: byutvikling (planlegging) 

    SO: rehabilitering 

        riving 

   DEF: fornying av boligmassen i en by gjennom rehabilitering,  

        sanering og nybygging (bo) 

 

bygater 
  BRUK: gater 

 

bygdeborger 
    OT: forsvarsanlegg 

    SO: borger 

   DEF: [primitivt] forsvarsanlegg og tilfluktssted som var lett å  

        forsvare, ofte plassert på bergtopper (kms) 

 

bygdebøker 
    BF: bygdehistorie 

        gards- og ættesoger 

    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

    SO: lokalhistorie 

 

bygdehistorie 
  BRUK: bygdebøker 

        lokalhistorie 

 

bygdekunst 
  BRUK: folkekunst 

 

bygdelandskap # 
    OT: landskap 

    UT: bygder 

        egg- og dunvær 

        kystlandskap 

        lyngheier 

 

bygdemagasiner 
  BRUK: kornmagasiner 

 

bygdemuseer 
  BRUK: kulturhistoriske museer 

 

bygder 
    BF: grender 

    OT: bygdelandskap # 

    UT: kirkebygder 

   DEF: landområde med mer el. mindre spredt (gards)bosetning som  

        utgjør en naturlig el. en administrativ enhet (bo) 

 

bygdetun 
  BRUK: friluftsmuseer 

        kulturhistoriske museer 

 

bygdeturisme 
    BF: gårdsturisme 
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        turisme 

    OT: reiseliv 

 

bygdeutvikling 
  BRUK: stedsutvikling 

 

bygg 
  BRUK: anlegg 

        bygninger 

 

byggeforskrifter 
    OT: forskrifter 

 

byggekunst 
  BRUK: arkitektur 

 

byggematerialer 
    BF: bygningsmaterialer 

    OT: materialer 

    UT: betong 

        brakekledning 

        bygningsglass 

        bølgeblikk 

        eternitt 

        gipsplater 

        glassbyggestein 

        isolasjonsmaterialer 

        keramiske fliser 

        leire (byggemateriale) 

        linoleum 

        metallplater 

        murstein 

        mørtel 

        puss 

        sement 

        spon 

        stein 

        steinheller 

        stukk 

        stål 

        takpapp 

        takstein 

        terrasso 

        torv (materiale) 

        tre (materiale) 

        vindusglass 

        vinyl (byggemateriale) 

    SO: taktekning (objekt) 

 

byggesaker 
    BF: byggetillatelse 

    OT: saksbehandling 

 

byggeskikk 
    BF: folkearkitektur 

        kystarkitektur 

    OT: arkitektur 

        etnologi 

    SO: Charter on the Built Vernacular Heritage - 1999 

   DEF: et bestemt grunnpreg eller en bestemt måte - skikk - å  

        bygge og utforme hus og husgrupper på; knyttet til et sted  



  

 

 

43 

        eller en region og som uttrykk for stedet eller regionen. I  

        begrepet kan det også [...] rommes nyfortolkninger av det  

        stedlige preg (arl) 

 

byggeteknikk 
    BF: bygningslære 

    OT: teknikk 

    UT: bindingsverk 

        kabbeteknikk 

        knubbeteknikk 

        lafteverk 

        murverk 

        reisverk 

        skjelterverk 

        sleppverk 

        stavverk 

    SO: husbygging 

 

byggetillatelse 
  BRUK: byggesaker 

 

byggevirksomhet 
    OT: sekundærnæringer # 

    UT: fargesetting 

        funksjonsendring 

        gjenreising 

        isolering (byggeteknikk) 

        ombygging 

        påbygging 

        støydemping 

        taktekking (aktivitet) 

        utbygging 

        utvidelser 

 {byggevirksomhet inndelt etter type bygning} 

        husbygging 

        kirkebygging 

 

byggmestere 
    OT: håndverkere 

   DEF: person (el. firma) som tar på seg byggearbeid, entreprenør  

        (bo) 

 

byggverk 
  BRUK: anlegg 

        bygninger 

 

bygninger 
    BF: bygg 

        byggverk 

        bygningsdokumentasjon 

        hus 

    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: administrative bygninger 

        brakker 

        bygningsdeler 

        ferdighus 

        høyhus 

        infill 

        passivhus 

        paviljonger 

        publikumsbygg 
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        rural bebyggelse 

        svalgangsbygninger 

        tekniske bygninger 

        toaletter (bygningskategori) 

        typehus 

        urban bebyggelse 

        uthus 

        utkikksposter 

        vernebygg 

 {bygninger inndelt etter byggemateriale} 

        betongbygninger 

        jordbygninger 

        murbygninger 

        steinbygninger 

        torvbygninger 

        trebygninger 

 {bygninger inndelt etter byggeteknikk} 

        bindingsverkshus 

        grindbygde hus 

        kabbehus 

        knubbehus 

        laftehus 

        skjelterhus 

        stavbygninger 

    SO: arkitektur 

        fredete bygninger 

        verneverdige bygninger 

   DEF: et byggverk som når over terreng og skal tjene som opphold  

        for mennesker eller dyr, til utføring av en virksomhet  

        eller til lagring av ting og som er så fast forbundet med  

        jorden at det må regnes som fast eiendom (bf) 

 

bygninger tilknyttet boliger # 
    OT: boliger 

    UT: brannsprøytehus 

        brønnhus 

        drivhus 

        garasjer 

        ishus 

        lekestuer 

        lysthus 

        portstuer 

        skjul (bygningskategori) 

        vaktstuer 

        vognskjul 

    SO: uthus (gårdsanlegg) 

 

bygninger, anlegg og ruiner # 
    OT: objekter og arealer # 

    UT: anlegg 

        bygninger 

        murer # 

        ruiner og tufter # 

 {bygninger og anlegg inndelt etter byggemateriale} 

        betongkonstruksjoner 

        metallkonstruksjoner 

        murverk 

        steinkonstruksjoner 

        trebyer 

        trekonstruksjoner 

 {bygninger og anlegg inndelt etter funksjon} 
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        bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

        boliger, gårdsanlegg og fritidsbebyggelse # 

        fiske- og fangstanlegg # 

        forretnings- og lagerbygg # 

        idretts- og helsebygg # 

        innhegninger og grøfter # 

        kultur- og forsamlingsbygg # 

        offentlige bygg og anlegg # 

        overnattings- og serveringssteder # 

        sakrale bygg og anlegg # 

        samferdselsbygg og -anlegg # 

        tekniske anlegg 

        undervisnings- og forskningsbygg # 

    SO: faste kulturminner 

        kulturminner 

 

bygningsarkeologi 
    OT: arkeologi 

    SO: bygningsundersøkelser 

        kirkearkeologi 

 MERKN: undersøkelse av en bygningsstruktur over bakken, kombinert  

        med en undersøkelse av bakken 

 

bygningsbevaring 
  BRUK: bygningsvern 

 

bygningsdeler 
    BF: bygningselementer 

    OT: bygninger 

    UT: apsider 

        arkader 

        arker (bygningsdeler) 

        balkonger 

        beitskier 

        bjelker 

        brannmurer 

        buer (bygningsdeler) 

        bygningsdetaljer 

        dører 

        dørkarmer 

        eksteriører 

        etasjeskiller 

        fasader 

        fundamenter 

        gallerier (bygningsdeler) 

        gesimser 

        grimer (bygningsdeler) 

        grunnstokker 

        gulv 

        heiser 

        hvelv 

        ildsteder (bygningsdeler) 

        inngangspartier 

        interiører 

        karnapper 

        kjellere (bygningsdeler) 

        konsoller (bygningsdetaljer) 

        krypter 

        kupler 

        laftehoder 

        listverk 
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        ljorer 

        luker (bygningsdeler) 

        nisjer (arkitektur) 

        novformer 

        piper (bygningsdeler) 

        portaler 

        porter 

        portrom 

        profiler (arkitektur) 

        rekkverk 

        rom (værelser) 

        scener (bygningsdeler) 

        sidefløyer 

        skodder 

        skorder 

        stolper 

        svalganger 

        sviller (bygningsdeler) 

        søyler 

        tak 

        takrenner 

        takryttere 

        terrasser 

        tilbygg 

        trapper (bygningsdeler) 

        tribuner 

        tårn 

        vannbord 

        vegger 

        veggkledning 

        verandaer 

        vindskier 

        vinduer 

        vinduskarmer 

    SO: kirkers bygningsdeler # 

 

bygningsdetaljer 
    BF: bygningselementer 

        detaljer (arkitektur) 

    OT: bygningsdeler 

    UT: beslag 

        dørhammere 

        dørhåndtak 

        fuger (bygningsdetaljer) 

        hasper 

        hengsler 

        masverk 

        vindfløyer 

    SO: dekor 

 

bygningsdokumentasjon 
  BRUK: bygninger 

        dokumentasjon 

        oppmåling 

 

bygningselementer 
  BRUK: bygningsdeler 

        bygningsdetaljer 

 

bygningsforskning 
    BF: bygningshistorisk forskning 
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    OT: forskning 

 MERKN: all type forskning som har angår bygningen, også f.eks.  

        inneklima osv. 

 

bygningsfredningsloven - 1920 
    BF: lov om bygningsfredning 

    OT: lover 

    SO: kulturminneloven - 1978 

 

bygningsglass 
    OT: byggematerialer 

    SO: glass (materiale) 

 

bygningshistorisk forskning 
  BRUK: bygningsforskning 

 

bygningskunst 
  BRUK: arkitektur 

 

bygningsloven - 1924 
    OT: lover 

    SO: bygningsloven - 1965 

        plan- og bygningsloven - 1985 

 

bygningsloven - 1965 
    OT: lover 

    SO: bygningsloven - 1924 

        plan- og bygningsloven - 1985 

 

bygningslære 
  BRUK: byggeteknikk 

        husbygging 

 

bygningsmaterialer 
  BRUK: byggematerialer 

 

bygningsrester 
    OT: ruiner og tufter # 

    SO: ruiner 

 MERKN: rester etter sammenstyrtete enklere bygninger, der restene  

        ikke oppfattes som ruiner 

 

bygningsruiner 
  BRUK: ruiner 

 

bygningssnekkere 
  BRUK: snekkere 

 

bygningsundersøkelser 
    OT: undersøkelser 

    SO: bygningsarkeologi 

 

bygningsvern 
    BF: bygningsbevaring 

    OT: kulturminnevern 

    UT: fasadebevaring 

    SO: Amsterdamcharteret - 1975 

        Amsterdamerklæringen - 1975 

        fredete bygninger 

        Granadakonvensjonen - 1985 

        Principles for the Analysis, Conservation and Structural  
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        Restoration of Architectural Heritage - 2003 

        Principles for the Preservation of Historic Timber  

        Structures - 1999 

        verneverdige bygninger 

 

bygrenser 
    OT: grenser 

 

bygrunn 
  BRUK: kulturlag (arkeologi) 

 

bygsel 
  BRUK: husmenn 

        leilendinger 

 

bygårder 
    BF: byhus 

    OT: urban bebyggelse 

    SO: leiegårder 

        murgårder 

 MERKN: bolighus med leiligheter, kontorer el.lign. i flere etasjer  

        i en by. Historisk betydning: all bebyggelse på en  

        byeiendom (bolig, handelsbygning, uthus osv.) 

 

byhistorie 
    OT: historie 

    SO: byer 

 

byhus 
  BRUK: bygårder 

        urban bebyggelse 

 

byjordbruk 
    OT: jordbruk 

    SO: løkker (arealer) 

 MERKN: jordbruk på løkker og bynære områder 

 

bykultur 
    OT: kulturhistorie 

 

bylandskap 
    BF: urbane landskap 

    OT: by- og tettstedslandskap # 

    SO: byer 

        kulturlandskap 

 

bymiljø 
    OT: miljø 

    SO: byer 

 

bymurer 
    OT: innhegninger og grøfter # 

        murer # 

 

bymuseer 
  BRUK: kulturhistoriske museer 

 

byplaner 
    OT: planer 

 

byplanlegging 
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    BF: urbanisme 

    OT: planlegging 

    SO: Aalborgcharteret - 1994 

        Athencharteret - 2003 

        byregulering 

        byutvikling (planlegging) 

        European Urban Charter - 1992 

        European Urban Charter II - 2008 

        Town-planning Charter - 1933 

 

byporter 
    OT: porter 

 

byprospekter 
  BRUK: prospekter (billedkunst) 

 

byregulering 
    BF: regulering 

    OT: planlegging 

    SO: byer 

        byplanlegging 

 MERKN: historisk begrep, brukes ikke i dagens  

        planleggingsterminologi 

 

byrom 
  BRUK: plasser (arealer) 

 

bysantinsk kunst 
    OT: perioder # 

   DEF: kunsten i det østromerske keiserrike fra 400-tallet e.Kr.  

        til Konstantinopels fall i 1453 (ls) 

 

byutvikling (bydannelse) 
    OT: sosiale prosesser # 

 

byutvikling (planlegging) 
    OT: planlegging 

    UT: byfornyelse 

        fortetting 

    SO: byplanlegging 

        stedsutvikling 

 

byvåpen 
    OT: våpenskjold 

 

bærekraftig arkitektur 
    OT: arkitektur 

    SO: bærekraftig utvikling 

        energisparing 

 

bærekraftig forbruk 
  BRUK: bærekraftig utvikling 

 

bærekraftig utvikling 
    BF: bærekraftig forbruk 

    OT: planlegging 

    SO: Aalborgcharteret - 1994 

        bærekraftig arkitektur 

        lokal agenda 21 

        utvikling 
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bøker (inventar) 
    OT: inventar 

    SO: bøker (papir og elektronisk) # 

        dokumenter og litteratur # 

 

bøker (papir og elektronisk) # 
    OT: dokumenter og litteratur # 

    UT: adressebøker 

        barnebøker 

        bibelen 

        biografier 

        bygdebøker 

        festskrifter 

        jordebøker 

        kirkebøker 

        leksika 

        lærebøker 

        mønsterbøker 

        oppslagsbøker 

        ordbøker 

        plansjeverk 

        tingbøker 

        ungdomsbøker 

    SO: bøker (inventar) 

        publisering 

 

bøkkerhåndverk 
    OT: håndverk 

   DEF: [fremstilling av] tønner og kar og annen emballasje  

        fremstilt av trestaver, bundet sammen med gjorder av jern,  

        opprinnelig av vidjekvist(ag) 

 

bøkkerverksteder 
    OT: verksteder 

    SO: tønnefabrikker 

 

bølgeblikk 
    OT: byggematerialer 

    SO: blikk (metall) 

 

bønder 
    OT: mennesker 

    SO: leilendinger 

 

bøndernes hus 
  BRUK: forsamlingshus 

 

børsbygninger 
    OT: forretningsbygg 

 

båker 
  BRUK: sjømerker 

 

båndtekning 
    OT: metalltak 

   DEF: en form for platetekning. Utført av ca 60 cm brede  

        metallbånd [...] sammenføyd med falser (arl) 

 

bårehus 
    OT: kirkens andre bygninger # 
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båtbyggerier 
    OT: industrianlegg 

    SO: båtbygging 

        trefartøy 

        verft 

        verksteder 

   DEF: verksted der de bygger småbåter(bo) 

 

båtbygging 
    OT: industri 

    SO: båtbyggerier 

        skipsbygging 

        trefartøy 

 MERKN: brukes om fremstilling av trebåter uten dekk 

 

båtdrag 
    BF: dragsted 

    OT: veger og vegfar # 

   DEF: sted der båter og skip ble dratt over land fra et  

        vannområde til et annet, ofte mellom fjorder (kms) 

 

båter 
    OT: fartøy 

    UT: robåter 

    SO: båtfunn 

 MERKN: anvendes vanligvis om en mindre, åpen farkost 

 

båtfester 
    OT: fortøyningsfester 

 MERKN: fortøyningspunkt for båt: jernbolt, trestokk eller stein 

 

båtfunn 
    OT: funn 

    SO: båter 

        skipsvrak 

 MERKN: funn av båt eller båtrester på land, utenom gravfunn 

 

båtgraver 
    BF: skipsgraver 

    OT: graver 

   DEF: gravform kjent særlig fra Norge og Sverige i yngre  

        jernalder. Større eller mindre båter ble nyttet som  

        gravkammer, eller eget gravkammer ble reist på dekk (ag) 

 

båthus 
  BRUK: naust 

 

båtoppsett 
  BRUK: båtstøer 

 

båtstøer 
    BF: båtoppsett 

        støer 

    OT: plasser og steder # 

   DEF: sted som er ryddet og tilrettelagt slik at det er lett å  

        komme inn med, dra opp og ha stående en eller flere båter  

        (ei) 

 

båttrafikk 
  BRUK: skipsfart 
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båtvorrer 
  BRUK: kaier (havneanlegg) 

   DEF: en skrånende mur ut i sjøen slik at "postbåten" kan legge  

        bekvemt til uavhengig av flo og fjære. 1800-tallet (vdir) 

 

båtvrak 
  BRUK: skipsvrak 

 

C-14-datering 
    BF: 14C-datering 

        radiokarbon-datering 

    OT: absolutt datering # 

   DEF: radiokarbon- eller radiologisk datering, brukes for å  

        aldersbestemme organisk materiale  (kms) 

 

cafeer 
  BRUK: kafeer 

 

campingplasser 
    OT: plasser (arealer) 

 

cellulosefabrikker 
  BRUK: papirfabrikker 

 

Charte de l'urbanisme 
  BRUK: Town-planning Charter - 1933 

 

Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas 
  BRUK: Washingtoncharteret - 1987 

 

Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance 
  BRUK: Burracharteret - 1999 

 

Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites - 2008 
    BF: ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of  

        Cultural Heritage Sites 

    OT: chartere 

 MERKN: vedtatt av ICOMOS i Quebec, 2008 

 

Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage 
  BRUK: Lausannecharteret - 1990 

 

Charter of Cultural Tourism 
  BRUK: International Cultural Tourism Charter - 1999 

 

Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability 
  BRUK: Aalborgcharteret - 1994 

 

Charter on Cultural Routes - 2008 
    BF: ICOMOS Charter on Cultural Routes 

    OT: chartere 

    SO: veger 

 MERKN: vedtatt av ICOMOS i Quebec, 2008 

 

Charter on the Built Vernacular Heritage - 1999 
    OT: chartere 

    SO: byggeskikk 

 MERKN: ratifisert av ICOMOS i Mexico i 1999 

 

Charter on the Preservation of Historic Gardens 
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  BRUK: Firenzecharteret - 1982 

 

Charter on the Protection and Management of Underwater Cultural Heritage 
  BRUK: Underwater Cultural Heritage Charter - 1996 

 

Charter on the Use of Ancient Places of Performance 
  BRUK: Veronacharteret - 1997 

 

chartere 
    OT: internasjonale dokumenter # 

    UT: Aalborgcharteret - 1994 

        Amsterdamcharteret - 1975 

        Athencharteret - 1931 

        Athencharteret - 2003 

        Burracharteret - 1999 

        Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural  

        Heritage Sites - 2008 

        Charter on Cultural Routes - 2008 

        Charter on the Built Vernacular Heritage - 1999 

        European Urban Charter - 1992 

        European Urban Charter II - 2008 

        Firenzecharteret - 1982 

        International Cultural Tourism Charter - 1999 

        Lausannecharteret - 1990 

        Principles for the Analysis, Conservation and Structural  

        Restoration of Architectural Heritage - 2003 

        Principles for the Preservation and  

        Conservation/Restoration of Wall Paintings - 2003 

        Principles for the Preservation of Historic Timber  

        Structures - 1999 

        Town-planning Charter - 1933 

        Underwater Cultural Heritage Charter - 1996 

        Veneziacharteret - 1964 

        Veronacharteret - 1997 

        Washingtoncharteret - 1987 

   DEF: grunnleggende dokumenter som beskriver både generelle og  

        spesifikke rettigheter og plikter (fn) 

 

chausseer 
  BRUK: veger 

   DEF: veg med stigning helst under 1:20 (maks 1:12). Vegen følger  

        terrenget horisontalt og har dermed mange svinger.  

        Bæredekke av pukkstein og vanligvis leirblandet grus på  

        kjørebanen, (perioden 1850 - ca 1920 med tilpasning til  

        biltrafikk fra ca. 1920 til ca 1960) (vdir) 

 

chert 
    BF: chertbrudd 

    OT: bergarter 

 

chertbrudd 
  BRUK: chert 

        steinbrudd 

 

cistercienserordenen 
    BF: trappistordenen 

    OT: klosterordener 

   DEF: selvstendig sidegren av benediktinerordenen, stiftet i  

        1098(bo) 

 

Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 
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  BRUK: Konvensjon om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige  

        stater - 1989 

 

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 
  BRUK: Verdensarvkonvensjonen - 1972 

 

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 
  BRUK: Haagkonvensjonen - 1954 

 

Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe 
  BRUK: Granadakonvensjonen - 1985 

 

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 
  BRUK: Konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven - 2003 

 

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to 
Justice in Environmental Matters 

  BRUK: Århuskonvensjonen - 1998 

 

Convention on Biological Diversity 
  BRUK: Konvensjonen om biologisk mangfold - 1992 

 

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context 
  BRUK: Espookonvensjonen - 1991 

 

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer 
of Ownership of Cultural Property 

  BRUK: UNESCO-konvensjonen - 1970 

 

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression 
  BRUK: Konvensjon om kulturelt mangfold - 2005 

 

Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 
  BRUK: Konvensjon om beskyttelse av den undersjøiske kulturarv -  

        2001 

 

Convention on the Value of Cultural Heritage for Society 
  BRUK: Farokonvensjonen - 2005 

 

corps de garde 
    OT: forsvarsanleggs deler # 

    SO: vaktstuer 

   DEF: vakthus med forlegning for mannskap og befal (km) 

 

cruiseskip 
  BRUK: passasjerfartøy 

 

dagligliv 
    OT: samfunnsliv # 

 

daler 
    OT: landformer og naturformasjoner # 

 

dammer 
    BF: demninger 

    OT: vannforsyningsanlegg 

    SO: vannforsyning 

        vanningsanlegg 

        vassdragsinnretninger 

   DEF: 1) oppbygd hindring, oftest i en elv, for å få jevn  
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        vannføring... (bo) 

 

dampfartøy 
    BF: dampskip 

    OT: fartøy 

 

dampskip 
  BRUK: dampfartøy 

 

databaser 
    OT: IKT 

    UT: kulturminnedata 

 

datering 
    OT: vitenskapelige metoder # 

    UT: absolutt datering # 

        relativ datering # 

 

debattinnlegg 
    OT: artikler # 

 

Declaration of Amsterdam 
  BRUK: Amsterdamerklæringen - 1975 

 

dekker 
  BRUK: dekker (bygningsdeler) 

        vegdekke 

 

dekker (bygningsdeler) 
    BF: dekker 

    OT: etasjeskiller 

   DEF: en type etasjeskille, oftest av armert betong (arl) 

 

deklarasjoner 
  BRUK: erklæringer 

 

dekonstruktivisme 
    OT: perioder # 

 MERKN: stilretning innen arkitektur fra ca. 1985 til 2000.  

        Kjennetegnes av at arkitekturprinsipper brytes, aksepterte  

        prinsipper for rom, vegger, tak, foran og bak oppløses og  

        retolkes 

 

dekor 
    BF: dekorasjoner 

        utsmykning 

    OT: kunst 

    UT: akantus 

        dekorasjonsmaling (objekter) 

        dyreornamenter 

        friser (ornamenter) 

        grotesker 

        intarsia 

        kineserier 

        monogrammer 

        ornamenter 

        rosetter 

        stukkarbeider 

    SO: bygningsdetaljer 

        dekorasjonsmaling (aktivitet) 

        folkekunst 
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        tegn, skrift og markeringer # 

        tremasker 

        treskurd 

   DEF: den kunstneriske utsmykning av en gjenstand, et byggverk  

        eller et rom (ag, def. av dekorasjon) 

 MERKN: inkl. dekorasjonsmaleri, kledning med dekorative plater,  

        mosaikk etc. og utsmykning i rundplastikk eller relieff  

        (pilastre, gesimser osv.) 

 

dekorasjoner 
  BRUK: dekor 

        dekorasjonsmaling (objekter) 

 

dekorasjonsmalere 
    OT: malere 

 

dekorasjonsmaling (aktivitet) 
    BF: malerhåndverk 

    OT: maleteknikker 

    UT: forgylling (aktivitet) 

        lasering (aktivitet) 

        marmorering (aktivitet) 

        rosemaling (aktivitet) 

        sjablonmaling (aktivitet) 

        ådring (aktivitet) 

    SO: dekor 

        malerarbeid 

 

dekorasjonsmaling (objekter) 
    BF: dekorasjoner 

    OT: dekor 

    UT: forgylling (dekor) 

        lasering (dekor) 

        marmorering (dekor) 

        rosemaling (dekor) 

        sjablonmaling (dekor) 

        ådring (dekor) 

 

delegasjon 
  BRUK: delegering 

 

delegering 
    BF: delegasjon 

    OT: administrasjon 

 

delerøyser 
  BRUK: grenserøyser 

 

deling (jus) 
    BF: eiendomsdeling 

        fradeling (jus) 

    OT: eiendomsrett 

   DEF: når en del av en fast eiendom skilles ut og blir en egen  

        grunneiendom med eget gårds- og bruksnummer (ag) 

 

demninger 
  BRUK: dammer 

 

demografi 
    OT: samfunnsvitenskap 
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den europeiske landskapskonvensjon 
  BRUK: Europeisk landskapskonvensjon - 2000 

 

den kalde krigen 
    BF: kald krig 

    OT: nyere tid 

 MERKN: tilstand av spenning og konfrontasjoner mellom øst  

        (spesielt Sovjetunionen) og vest (spesielt USA) etter den  

        andre verdenskrigen. Kan sies å vare fra 1947 til endelig  

        avslutning i 1990, med perioder med avspenning innimellom. 

 

dendrokronologi 
    OT: absolutt datering # 

   DEF: metode som brukes for å datere treverk ved analyse av  

        årringene (kms) 

 

departementer 
    OT: forvaltning 

 MERKN: brukes for sentralforvaltning i Norge, ikke om  

        politisk-geografisk inndeling i andre land 

 

deponier 
    BF: avfallsplasser 

        søppelplasser 

    OT: renovasjonsanlegg 

   DEF: lagringsplass for avfall (bo) 

 

depoter 
  BRUK: depotfunn 

        forrådsgroper 

 

depotfunn 
    BF: depoter 

        offerfunn 

        skattefunn 

        votivfunn 

    OT: funn 

   DEF: funn av ting eller verdier som opprinnelig har vært  

        bortgjemt eller nedlagt i jorden av religiøse grunner, som  

        skatter eller av sikringshensyn (ag) 

 

desentralisering 
    OT: administrasjon 

 

design 
    BF: formgivning 

    OT: kunstindustri 

   DEF: formgivning, særlig av industrivarer og brukskunst (bo) 

 

det europeiske arkitekturvernåret 
  BRUK: Arkitekturvernåret 1975 

 

detaljer (arkitektur) 
  BRUK: bygningsdetaljer 

 

detaljplaner 
  BRUK: reguleringsplaner 

 

detaljtegninger 
    OT: tegninger (dokumentasjon) 

    SO: arkitekturtegninger 
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diabas 
    BF: diabasbrudd 

    OT: bergarter 

 

diabasbrudd 
  BRUK: diabas 

        steinbrudd 

 

digitalisering 
    OT: IKT 

 

dinoflagellatanalyse 
    BF: indirekte datering 

    OT: relativ datering # 

 

diptyker 
  BRUK: altertavler 

 

direktiver 
    BF: påbud 

    OT: regelverk # 

    SO: retningslinjer 

   DEF: rettesnor, forskrift, påbud (bo) 

 

direktorater 
    OT: forvaltning 

 

dispensasjon 
    OT: vedtak 

   DEF: fritak fra i et enkelt tilfelle å følge en lov, et vedtak  

        eller en forskrift (of) 

 

dispensasjonsmyndigheter 
    BF: frigivningsmyndighet 

    OT: forvaltningsmyndigheter # 

 

distriktspolitikk 
  BRUK: regionalpolitikk 

 

dobbelttun 
    BF: inntun 

        partun 

        totun 

        uttun 

    OT: tun 

   DEF: en type tun som kan skrive seg fra senmiddelalderen, med to  

        tun: inntun (for mennesker), uttun (for dyr)  (arl) 

 

doer 
  BRUK: toaletter (bygningskategori) 

 

dokkanlegg 
    BF: tørrdokker 

    OT: industrianlegg 

    SO: vassdragsinnretninger 

        verft 

   DEF: bassenganlegg som kan tørrlegges for bygging og reparasjon  

        av skip (bo) 

 

dokumentasjon 
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    BF: bygningsdokumentasjon 

    OT: aktiviteter # 

    UT: arkivarbeid 

        fotografering 

        oppmåling 

        registrering 

        samtidsdokumentasjon 

        stedfesting 

    SO: historiske kilder 

 

dokumentasjonsverdier 
  BRUK: kunnskapsverdier 

 

dokumenter 
    OT: forvaltning, organisasjoner, jus og økonomi # 

    UT: fredningsforslag 

        internasjonale dokumenter # 

        konsesjoner 

        kontrakter 

        kravspesifikasjoner 

        offentlige publikasjoner 

        planer 

        rapporter 

        standarder 

        søknader 

        utredninger 

        verdensarvlisten 

 

dokumenter og litteratur # 
    OT: allment # 

    UT: artikler # 

        bibliografier 

        branntakster 

        brev 

        brosjyrer 

        bøker (papir og elektronisk) # 

        film 

        forelegg (kunsthistorie) 

        historikk 

        kalendere 

        kart 

        kataloger 

        kildeskrifter 

        manuskripter 

        matrikler 

        norrøn litteratur 

        patenter 

        periodika 

        postkort 

        prislister 

        registreringer 

        skjønnlitteratur 

        tegninger (dokumentasjon) 

        topografiske beskrivelser 

        veiledninger 

    SO: bøker (inventar) 

 

dollhus 
  BRUK: hospitaler 

 

dominikanerordenen 
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    OT: klosterordener 

 

domkirker 
    BF: katedraler 

    OT: kirker 

 

dommerringer 
  BRUK: steinsetninger 

 

donjoner 
    OT: forsvarsanleggs deler # 

    SO: tårn 

   DEF: frittstående forsvarstårn, eller den indre kjerne i en  

        tårnbefestning (km) 

 

drabantbyer 
    OT: byer 

    SO: forsteder 

   DEF: konsentrert boligbebyggelse med egne serviceinstitusjoner i  

        utkanten av en større by (bo) 

 

dragestil 
    OT: perioder # 

    SO: dyreornamenter 

        historisme 

        nasjonalromantikk 

   DEF:  

 MERKN: stilhistorisk periode inne trearkitektur i Norge fra ca.  

        1890 til 1910, med forsøk på å gjenopplive  nordisk  

        dyreornamentikk fra vikingetiden, ofte blandet med romanske  

        planteslyng. Hovedsakelig i området rundt Oslo, og langs  

        den første jernbaneutbyggingen 

 

dragsted 
  BRUK: båtdrag 

 

drakt 
    BF: bunader 

        mote 

    OT: gjenstander # 

    UT: fottøy 

        klær 

 

dreieskiver (jernbaner) 
    OT: jernbaner 

 

dreiing 
    OT: teknikk 

   DEF: forming av metaller, tre og plast i dreiebenk (bo) 

 

drengestuer 
    OT: innhus 

    SO: borgstuer 

   DEF: egt. oppholdrom for mannlige arbeidsfolk på stor gård, også  

        hus for tjenestefolk av begge kjønn (ag) 

 

drift 
    OT: administrasjon 

 

driftsbygninger 
    BF: landbruksbygninger 
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        økonomibygninger 

    OT: uthus (gårdsanlegg) 

   DEF: større uthus for husdyr, avling og maskiner på en gård (bo) 

 

drikkehorn 
    OT: drikkestell 

 

drikkekar 
    OT: drikkestell 

        kar (beholdere) 

 

drikkestell 
    OT: inventar 

    UT: drikkehorn 

        drikkekar 

        pokaler 

 

drivhus 
    BF: orangerier 

        veksthus 

    OT: bygninger tilknyttet boliger # 

        gartnerier 

   DEF: glass- eller plastdekket hus for driving og dyrking av  

        planter [...], med eller uten kunstig varme (ag) 

 

dronninger 
    OT: mennesker 

 

droppsteder for flyslipp (andre verdenskrig) 
  BRUK: slippsteder (andre verdenskrig) 

 

dublering (konserveringsmetode) 
  BRUK: konserveringsmetoder 

 

dueslag 
    OT: uthus (gårdsanlegg) 

 

dukkestuer 
  BRUK: lekestuer 

 

dunvær 
  BRUK: egg- og dunvær 

 

dyr 
    BF: fauna 

    OT: organismer # 

    UT: fugler 

        husdyr 

        skadedyr 

 

dyregraver 
    OT: fangstanlegg 

    UT: fangstgraver 

        fangstgroper 

 

dyreornamenter 
    OT: dekor 

    SO: dragestil 

        ornamenter 

 

dyrket mark 
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  BRUK: brakkmark 

        innmark 

 

dyrkingsflater 
    OT: dyrkingsspor 

   DEF: et område hvor dyrking av jord har foregått [...] ofte  

        synlige ved at de er flatere enn terrenget rundt. De kan  

        også identifiseres ved hjelp av spor i undergrunnen, danne  

        av redskaper brukt i forbindelse med jordbruket [...] (kms) 

 

dyrkingsspor 
    BF: fossil åkermark 

    OT: spor 

    UT: dyrkingsflater 

        rydningsrøyser 

        stakktufter 

        ødeåkrer 

        åkerreiner 

   DEF: tegn på fortidig dyrking av jorda, synlig enten som merker  

        i jordbunnen, for eksempel etter pløying, eller som  

        formasjoner i terrenget, for eksempel som rydningsrøyser  

        eller åkerreiner (kms) 

 

dysser 
  BRUK: megalittgraver 

 

døden 
    OT: prosesser # 

    SO: begravelser 

 

døpefat 
    BF: dåpsfat 

    OT: rituelle kar 

    SO: døpefonter 

   DEF: fat i døpefont (bo) [for døpevannet] 

 

døpefonter 
    OT: kirkeinventar 

    SO: døpefat 

   DEF: kum på sokkel til å ha døpevann i (bo) 

 

dørbeslag 
    OT: beslag 

 

dører 
    OT: bygningsdeler 

    UT: innerdører 

        kirkedører 

        ytterdører 

 

dørhammere 
    OT: bygningsdetaljer 

 

dørhåndtak 
    OT: bygningsdetaljer 

 

dørkarmer 
    BF: karmer 

    OT: bygningsdeler 

   DEF: den veggfaste delen av en dør som dørbladet er hengslet i  

        (arl) 
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dørlister 
    BF: gerikter 

        karmlister 

    OT: listverk 

   DEF: list over fuge mellom dørkarm og veggåpning (arl) 

 

dørlåser 
  BRUK: låser 

 

dørpumper 
    OT: tekniske installasjoner 

 MERKN: automatisk lukkemekanisme (mekanisk eller hydraulisk) på dør 

 

dåpsfat 
  BRUK: døpefat 

 

dåpshus 
    OT: kirkeinventar 

 MERKN: konstruksjon over/rundt døpefonten 

 

dåpskapeller 
  BRUK: baptisterier 

 

effektivisering 
    OT: administrasjon 

 

egenskaper 
    OT: egenskaper og tilstand # 

    UT: alder 

        autentisitet 

        beliggenhet 

        farger 

        holdbarhet 

        kulturminneverdier 

        kvalitet 

        modernitet 

        orientering (plassering) 

        polykromi 

        religiøsitet 

        representativitet 

        reversibilitet 

    SO: kriterier 

 

egenskaper og tilstand # 
    UT: egenskaper 

        miljøindikatorer 

        mål og vekt 

        tilstand 

 

egg- og dunvær 
    BF: dunvær 

    OT: bygdelandskap # 

 

egne hjem 
    OT: arbeiderboliger 

   DEF: småhusbebyggelse som fra ca 1900 ble planlagt og oppført  

        for arbeidere for at disse skulle eie sine hjem (ag) 

 

ehus 
    OT: uthus (gårdsanlegg) 
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 MERKN: hus for ærfugler. 

 

EIA-konvensjonen - 1991 
  BRUK: Espookonvensjonen - 1991 

 

eiendomsavståelse 
  BRUK: ekspropriasjon 

 

eiendomsdeling 
  BRUK: deling (jus) 

 

eiendomsforhold 
    OT: eiendomsrett 

 

eiendomsforvaltning 
    OT: administrasjon 

 

eiendomsgrenser 
  BRUK: tomtegrenser 

 

eiendomsrett 
    OT: privatrett 

    UT: deling (jus) 

        eiendomsforhold 

        ekspropriasjon 

        jordskifte 

        makeskifte 

        skifte (jus) 

 

eik 
    OT: tre (materiale) 

 

einer 
    OT: plante- og dyrematerialer # 

    SO: brakekledning 

        planter 

 

einerkledning 
  BRUK: brakekledning 

 

ekserserplasser 
  BRUK: militære øvingsfelt 

 

ekspedisjoner 
  BRUK: polarekspedisjoner 

        reiser 

 

eksperimentell arkeologi 
    OT: arkeologi 

 

eksport 
    BF: utførsel 

    OT: handel 

    SO: salg 

        UNESCO-konvensjonen - 1970 

        Unidroit-konvensjonen - 1995 

 

ekspropriasjon 
    BF: eiendomsavståelse 

        oreigning 

    OT: eiendomsrett 
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   DEF: tvungen avståelse av eiendom el. av retter mot erstatning  

        etter skjønn(bo) 

 

eksteriører 
    OT: bygningsdeler 

    SO: fasader 

 

ekthet 
  BRUK: autentisitet 

 

eldhus 
    BF: ildhus 

        størhus 

    OT: innhus 

    SO: bryggerhus 

        masstuer 

   DEF: hus med ildsted, brukt til bl.a. baking, brygging, matstell  

        og klesvask (ag) 

 

eldre steinalder 
  BRUK: mesolittikum 

 

eldre tid # 
    OT: perioder # 

    UT: folkevandringstid 

        middelalder 

        oldtid 

 

elektrisitetsverk 
  BRUK: kraftverk 

 

elektriske anlegg 
    BF: automatiske ringeanlegg (kirker) 

        klokkeringeanlegg 

        ringeanlegg (kirker) 

    OT: tekniske installasjoner 

    SO: anlegg 

 

elektrokjemisk industri 
  BRUK: jern- og metallindustri 

        kjemisk industri 

 

elektroteknisk industri 
    BF: verkstedindustri 

    OT: industri 

 

elektrotekniske anlegg 
  BRUK: KL-anlegg (jernbaner) 

        signalanlegg 

        telekommunikasjonsanlegg 

 

elfenben 
    OT: plante- og dyrematerialer # 

 

elver 
  BRUK: vassdrag 

 

embetsboliger 
    BF: embetsgårder 

    OT: boliger 

    UT: bispegårder 
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        erkebispegårder 

        kommandantboliger 

        prestegårder 

    SO: embetsmenn 

 

embetsgårder 
  BRUK: embetsboliger 

 

embetsmenn 
    OT: mennesker 

    SO: embetsboliger 

 

emigrasjon 
  BRUK: utvandring 

 

emneord 
  BRUK: terminologi 

 

empirestil 
    OT: klassisisme 

    SO: biedermeier 

   DEF: europeisk stilbetegnelse for den klassisk pregede stil- og  

        moteretning som ble utviklet omkring 1800 under Napoleons  

        keiserdømme (ag) 

 MERKN: i Frankrike ca. 1800-1820, i Norge ca. 1810- 1850 

 

eneboliger 
    BF: villaer 

    OT: boliger 

    SO: murvillaer 

   DEF: frittliggende bolig for en familie (husholdning) (ag) 

 

energi 
    OT: fysikk 

    SO: energibruk 

        energiproduksjon 

 

energibruk 
    OT: aktiviteter # 

    UT: energisparing 

    SO: energi 

        klimagasser 

 

energieffektivisering 
  BRUK: energisparing 

 

energiproduksjon 
    BF: kraftutbygging 

    OT: sekundærnæringer # 

    UT: vannkraft 

        vindkraft 

    SO: energi 

        kraftverk 

        produksjon 

 

energisparing 
    BF: energieffektivisering 

        energiøkonomisering 

        enøk 

        etterisolering 

    OT: energibruk 
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    SO: bærekraftig arkitektur 

        klima 

 

energiøkonomisering 
  BRUK: energisparing 

 

engelsk språk 
    OT: språk 

 

enger 
    BF: slåtteenger 

    OT: innmark 

    SO: beitelandskap 

   DEF: gressmark (til slått) (bo) 

 MERKN: oppdyrket beitemark 

 

englandsfarten 
  BRUK: nordsjøfarten (andre verdenskrig) 

 

engler 
    OT: kunst 

 

entréer (romtype) 
    BF: ganger (værelser) 

    OT: rom (værelser) 

    SO: inngangspartier 

        vestibyler 

        vindfang 

   DEF: lite rom innenfor inngangsdøra, gang, forrom (bo) 

 

enøk 
  BRUK: energisparing 

 

epidemier 
  BRUK: svartedauden 

        sykdommer 

 

epidemikirkegårder 
    BF: kolerakirkegårder 

    OT: kirkegårder 

 

epigrafikk 
  BRUK: innskrifter 

 

epitafier 
    BF: minneplater 

    OT: kirkeinventar 

    SO: minnetavler 

   DEF: gravskrift, minnetavle med innskrift, opphengt på  

        kirkevegg(bo) 

 

epoksy 
    OT: kjemiske forbindelser # 

    UT: epoksyharpiks 

   DEF: termoherdende kunstharpiks, særlig brukt til maling- og  

        lakkprodukter(bo) 

 

epoksyharpiks 
    OT: epoksy 

 MERKN: eng.: epoxy resin 
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erkebiskoper 
    OT: mennesker 

    SO: biskoper 

        erkebispegårder 

 

erkebispegårder 
    OT: embetsboliger 

    SO: erkebiskoper 

 

erklæringer 
    BF: deklarasjoner 

    OT: internasjonale dokumenter # 

    UT: Amsterdamerklæringen - 1975 

        Arkitekturvernårets erklæring - 1975 

        Istanbul Declaration - 1996 

        Nara Document on Authenticity - 1994 

        Segesta Declaration - 1995 

        Urfolkserklæringen - 2007 

   DEF: beslektet med chartere, men vanligvis mer spesifikke. De  

        fleste erklæringer kan betraktes som ikke-bindende løfter  

        om konkrete tiltak (fn) 

 

erosjon 
    OT: nedbryting 

   DEF: fysisk nedbrytning av jordens overflater som forårsakes av  

        rennende vann, bølger, is og vind (bk) 

 

erstatning 
    BF: refusjon 

    OT: økonomiske virkemidler # 

 

eskimoer 
  BRUK: inuiter 

 

Espookonvensjonen - 1991 
    BF: Convention on Environmental Impact Assessment in a  

        Transboundary Context 

        EIA-konvensjonen - 1991 

        Konvensjonen om konsekvensutredninger for tiltak som kan ha  

        grenseoverskridende miljøvirkninger 

    OT: konvensjoner 

    SO: konsekvensutredninger 

 MERKN: Convention on Environmental Impact Assessment in a  

        Transboundary Context. Vedtatt i 1991 av FNs økonomiske  

        kommisjon for Europa (ECE).Trådte i kraft i 1997 

 

estetikk 
    OT: filosofi 

 

etasjeskiller 
    OT: bygningsdeler 

    UT: dekker (bygningsdeler) 

   DEF: fellesbetegnelse på alle arter av horisontal skille- og  

        bærekonstruksjon mellom to etasjer (arl) 

 

eternitt 
    OT: byggematerialer 

 

etikk 
    BF: yrkesetikk 

    OT: filosofi 
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etnisitet 
    OT: kultur 

    SO: identitet 

        nasjonalisme 

   DEF: betegnelse om det som angår den identitet en person eller  

        gruppe gis ved å tilhøre en folkegruppe (ag) 

 

etnoarkeologi 
    OT: arkeologi 

 

etnobotanikk 
    OT: biologi 

 

etnologi 
    BF: folkelivsgransking 

    OT: kulturhistorie 

    UT: byggeskikk 

 

etterisolering 
  BRUK: energisparing 

        isolering (byggeteknikk) 

 

etterkrigstiden 
    OT: nyere tid 

   DEF: tiden etter den annen verdenskrig (bo) 

 

etterligninger 
  BRUK: kopier 

        pastisjer 

 

etterreformatoriske kulturminner 
  BRUK: kulturminner fra nyere tid 

 

etterutdanning 
  BRUK: kompetanseutvikling 

        kurs 

 

ettårige urter 
  BRUK: sommerblomster 

 

etymologi 
    OT: språk 

 

EU 
    OT: internasjonalt samarbeid 

    SO: EØS 

        Maastrichttraktaten - 1992 

        Romatraktaten - 1957 

 MERKN: Den europeiske union 

 

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter 
  BRUK: Rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter -  

        1995 

 

Europarådets rammekonvensjon om kulturarvens verdi for samfunnet 
  BRUK: Farokonvensjonen - 2005 

 

European Charter of the Architectural Heritage 
  BRUK: Amsterdamcharteret - 1975 
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European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage 
  BRUK: Vallettakonvensjonen - 1992 

 

European Cultural Convention - 1954 
    OT: konvensjoner 

 MERKN: vedtatt i Paris i 1954 av Europarådet 

 

European Landscape Convention 
  BRUK: Europeisk landskapskonvensjon - 2000 

 

European Urban Charter - 1992 
    OT: chartere 

    SO: byer 

        byplanlegging 

 MERKN: vedtatt av Europarådets Standing Conference of Local and  

        Regional Authorities of Europe, Strasbourg, 1992 

 

European Urban Charter II - 2008 
    OT: chartere 

    SO: byer 

        byplanlegging 

 MERKN: vedtatt av Europarådet, i Strasbourg 2008 

 

Europeisk konvensjon om vern av den arkeologiske kulturarv 
  BRUK: Vallettakonvensjonen - 1992 

 

Europeisk landskapskonvensjon - 2000 
    BF: den europeiske landskapskonvensjon 

        European Landscape Convention 

        Konvensjon for å fremme vern, forvaltning og planlegging av  

        landskap [...] 

    OT: konvensjoner 

    SO: landskapsvern 

 MERKN: European Landscape Convention, vedtatt i Firenze i 2000 av  

        Europarådet 

 

evakuering 
    BF: tvangsevakuering 

    OT: aktiviteter # 

    SO: andre verdenskrig 

 

evaluering 
    OT: administrasjon 

 

evangelister 
    OT: mennesker 

 MERKN: Markus, Matteus, Lukas og Johannes 

 

EØS 
    OT: internasjonale avtaler 

    SO: EU 

 MERKN: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

 

fabrikkbyer 
  BRUK: industristeder 

 

fabrikker 
  BRUK: industrianlegg 

 

fag # 
    UT: humaniora # 
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        jus (fag) 

        realfag # 

        samfunnsvitenskap 

        vitenskap 

 

fagforeninger 
    BF: foreninger 

    OT: arbeidsliv 

        organisasjoner 

 

faghistorie 
    OT: historie 

 

fagverksbruer 
    OT: bruer 

 MERKN: på hver side av brua bygges "et gitterverk" av bjelker av  

        f.eks. tre eller stål som danner strekk- og trykk-krefter.  

        Gitterverket sørger også for sideveis avstiving og danner  

        et fundament for kjørebanen. Øvre bjelken i et gitter  

        kalles overgurten og nedre bjelke kalles undergurten.  

        Kjørebane legges enten ved overgurt eller undergurt (vdir) 

 

fajanse 
  BRUK: keramikk 

 

fallossteiner 
    OT: kultgjenstander 

   DEF: bearbeidet stein av hvit eller lys bergart, utformet som et  

        mannlig kjønnsorgan (kms) 

 

faner 
    BF: bannere 

    OT: tekstiler 

   DEF: merke (nesten alltid av tøy/duk) båret på en stang til tegn  

        for statsoverhode, militæravdeling, institusjon, laug,  

        forening (ag) 

 

fangeleirer 
    BF: konsentrasjonsleirer 

    OT: fengsler 

        leirer # 

    SO: forsvarsanlegg 

        krigsfanger 

        krigsminner 

   DEF: leir for krigsfanger el. politiske fanger (bo) 

 

fangst 
    OT: primærnæringer # 

    UT: hvalfangst 

    SO: fangstanlegg 

        jakt 

 

fangstanlegg 
    OT: fiske- og fangstanlegg # 

    UT: bogasteller 

        dyregraver 

        fangstinnretninger 

        fangstlokaliteter (polarområder) 

        ledegjerder 

        måkehus 

        slakteplasser (fangstanlegg) 
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        sperregjerder 

        vuobman 

    SO: anlegg 

        fangst 

 

fangstfartøy 
    BF: fangstskuter 

    OT: fartøy 

 

fangstgraver 
    OT: dyregraver 

   DEF: murte groper som helt eller delvis var nedgravd i bakken,  

        men det finnes også eksempler på fangstgraver bygd helt  

        over terrenget rundt (kms) 

 

fangstgroper 
    BF: ulvestuer 

    OT: dyregraver 

    SO: groper 

   DEF: Et stort hull, helst flere systematisk lagt i dyretrekk for  

        fangst av rein, elg, hjort og store rovdyr (kms) 

 

fangsthytter 
  BRUK: fangststasjoner 

 

fangstinnretninger 
    BF: feller 

        revefeller 

        selvskudd for isbjørn 

    OT: fangstanlegg 

 

fangstlokaliteter (polarområder) 
    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

        fangstanlegg 

    UT: fangststasjoner 

 

fangstskuter 
  BRUK: fangstfartøy 

 

fangststasjoner 
    BF: bistasjoner (fangst) 

        fangsthytter 

        hovedstasjoner (fangst) 

    OT: fangstlokaliteter (polarområder) 

    UT: hvalfangststasjoner 

 MERKN: lokaliteter med bygninger og anlegg brukt til  

        overvintringsfangst, i polarområder 

 

fargelære 
    OT: fysikk 

 

fargemåling 
  BRUK: fargeundersøkelser 

 MERKN: metode til å måle fargers utseende 

 

fargeprøver 
    OT: fargeundersøkelser 

 

farger 
    OT: egenskaper 

    SO: pigmenter 
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        plantefarger 

 

fargerier 
    OT: industrianlegg 

    SO: tekstilindustri 

 

fargesetting 
    OT: byggevirksomhet 

 

fargesnitt 
  BRUK: fargeundersøkelser 

 

fargestoffer 
  BRUK: pigmenter 

 

fargetrapper 
  BRUK: fargeundersøkelser 

 

fargeundersøkelser 
    BF: fargemåling 

        fargesnitt 

        fargetrapper 

    OT: undersøkelser 

    UT: avdekking (fargeundersøkelser) 

        fargeprøver 

        tverrsnitt (undersøkelser) 

    SO: undersøkelsesmetoder 

 

farkoster 
  BRUK: fartøy 

 

Farokonvensjonen - 2005 
    BF: Convention on the Value of Cultural Heritage for Society 

        Europarådets rammekonvensjon om kulturarvens verdi for  

        samfunnet 

        Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for  

        Society 

    OT: konvensjoner 

 MERKN: Europarådets rammekonvensjon, vedtatt i Faro, Portugal i  

        2005. 

 

fartøy 
    BF: farkoster 

    OT: objekter og arealer # 

    UT: båter 

        skip (fartøy) 

        skipsvrak 

 {fartøy inndelt etter framdrift} 

        dampfartøy 

        motorfartøy 

        seilfartøy 

 {fartøy inndelt etter funksjon} 

        fangstfartøy 

        fiskefartøy 

        fraktefartøy 

        fritidsbåter 

        marinefartøy 

        passasjerfartøy 

        skoleskip 

        spesialfartøy 

 {fartøy inndelt etter konstruksjon} 
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        gavlbåter 

        hydrofoilbåter 

        jakter (fartøy) 

        jekter 

        katamaraner 

        kryssere 

        kuttere 

        skonnerter 

        skøyter (fartøy) 

        slupper 

        stokkebåter 

        vikingskip 

 {fartøy inndelt etter materiale} 

        betongfartøy 

        jern- og stålfartøy 

        trefartøy 

    SO: bevaringsverdige fartøy 

        fartøyvern 

        fredete fartøy 

        kulturminner 

        løse kulturminner 

        maritime kulturminner 

        transportmidler 

        vernete fartøy 

   DEF: samlebegrep for skip, båter, flåter og andre  

        fremkomstmidler til bruk på vann og sjø (ag) 

 

fartøyvern 
    OT: kulturminnevern 

    SO: bevaringsverdige fartøy 

        fartøy 

        fartøyvernsentre 

        vernete fartøy 

 MERKN: bevaring av alle typer flytende fremkomstmidler (nvf) 

 

fartøyvernsentre 
    OT: verksteder 

    SO: fartøyvern 

 

fasadebevaring 
    BF: skjermbevaring 

    OT: bygningsvern 

    SO: fasader 

 

fasader 
    OT: bygningsdeler 

    UT: gavlfasader 

        langfasader 

        nordfasader 

        sørfasader 

        vestfasader 

        østfasader 

    SO: eksteriører 

        fasadebevaring 

        vegger 

 

fasadetegninger 
    OT: arkitekturtegninger 

 

faste kulturminner 
    OT: kulturminner 
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    SO: bygninger, anlegg og ruiner # 

   DEF: brukes om jord- eller stedfaste kulturminner. Funn av  

        gjenstander inngår som deler av et fast kulturminne så  

        lenge de befinner seg i jorda eller under vann (of) 

 

fattigblokker (kirkeinventar) 
    OT: kirkeinventar 

 MERKN: bokser til almisser for fattige 

 

fauna 
  BRUK: dyr 

 

fegater 
    BF: geiler 

    OT: veger og vegfar # 

   DEF: inngjerdet vei for dyra på en gård. Fegata kunne være to  

        steingjerder og gikk fra fjøset over innmarka til utmarka  

        (kms) 

 

fehold 
  BRUK: husdyrhold 

 

feller 
  BRUK: fangstinnretninger 

 

fellesfjøs 
    OT: fjøs 

 

feltarbeid 
  BRUK: arkeologiske undersøkelser 

 

feltspat 
    BF: feltspatbrudd 

    OT: mineraler 

 

feltspatbrudd 
  BRUK: feltspat 

        mineralutvinningsanlegg 

 

felægre 
  BRUK: lægre 

 

fengselsvesen 
    OT: justisforvaltning # 

 

fengsler 
    OT: offentlige bygg og anlegg # 

    UT: arrestlokaler 

        fangeleirer 

    SO: tukthus 

   DEF: bygningen der den innsatte holdes i fangenskap eller soner  

        straffen (ag) 

 

ferdighus 
    BF: prefabrikerte bygninger 

    OT: bygninger 

    SO: typehus 

   DEF: fellesbetegnelse på hus forhåndsfremstilt håndverksmessig  

        eller industrielt, for salg, transport og oppføring på  

        forskjellige steder (arl) 
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ferdsel 
  BRUK: samferdsel (næringsvei) 

        trafikk 

 

fergekaibruer 
  BRUK: bevegelige bruer 

        kaier (havneanlegg) 

 

fergekaier 
  BRUK: fergesteder 

        kaier (havneanlegg) 

 

ferger 
    BF: bilferger 

        ferjer 

        jernbaneferger 

    OT: passasjerfartøy 

    SO: kollektivtransport 

   DEF: mindre båt til å frakte folk, el. større, flatbunnet båt  

        til å frakte folk og kjøretøyer (bo) 

 

fergesteder 
    BF: fergekaier 

    OT: plasser og steder # 

    SO: vassdragsinnretninger 

   DEF: sted der ferje kan legge inntil land (ei) 

 

ferie 
  BRUK: fritid 

 

ferieboliger 
  BRUK: fritidsbebyggelse 

 

ferjer 
  BRUK: ferger 

 

fernisser 
    OT: lakk 

    SO: harpikser 

   DEF: et filmdannende, transparent materiale som kan påføres et  

        maleri for å beskytte det og gjøre fargene mer briljante  

        (bk) 

 

ferrolegeringsindustri 
  BRUK: jern- og metallindustri 

 

festivitetslokaler 
  BRUK: selskapslokaler 

 

festninger 
    BF: fortifikasjoner 

        kasteller 

    OT: forsvarsanlegg 

    UT: fort 

        kystfort 

    SO: borger 

   DEF: større forsvarsanlegg som skal sinke eller stanse fiendtlig  

        fremrykning (ag) 

 MERKN: brukes om rent militære anlegg, etter middelalderen  

        (tidligere anlegg, se borger) 
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festningsbyer 
    OT: byer 

 

festningsgraver 
  BRUK: vollgraver 

 

festskrifter 
    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

 

Festung Norwegen 
  BRUK: tyske militæranlegg 

 

fibulaer 
    OT: spenner 

   DEF: bøylenål, i sin enkleste form dannet av en elastisk  

        metalltråd, bøyd slik at det på dens midte dannes en  

        spiralvinding. Endene bøyes sammen slik at nålens spiss kan  

        legges inn i en skjede dannet av den andre enden (ag) 

 MERKN: fra bronse- og jernalder 

 

filetindustri 
  BRUK: fiskeindustri 

 

filigransarbeider 
    OT: gullsmedkunst (objekter) 

   DEF: fint ornamentarbeid av gull- el. sølvtråd(bo) 

 

film 
    OT: dokumenter og litteratur # 

    SO: massemedier 

 

filosofi 
    OT: humaniora # 

    UT: estetikk 

        etikk 

        idéhistorie 

        vitenskapsteori 

 

finansforvaltning # 
    OT: forvaltning 

    UT: tollvesen 

 

finansiering 
    BF: sponsing 

    OT: økonomi 

    UT: fonds 

        legater 

        stipend 

 

finner (innvandrere) 
  BRUK: skogfinner 

 

finnerlønn 
    OT: økonomiske virkemidler # 

 

firemannsboliger 
    OT: boliger 

 

Firenzecharteret - 1982 
    BF: Charter on the Preservation of Historic Gardens 

        Florence Charter 
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    OT: chartere 

    SO: hager 

        parker 

 MERKN: Charter on the Preservation of Historic Gardens, vedtatt av  

        ICOMOS i Firenze i 1981 

 

firkanttun 
    OT: tun 

 

fiske 
    BF: innlandsfiske 

        kystfiske 

    OT: primærnæringer # 

    SO: fiskeinnretninger 

 

fiske- og fangstanlegg # 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: fangstanlegg 

        fiskeinnretninger 

 

fiskebåter 
  BRUK: fiskefartøy 

 

fiskedammer 
  BRUK: fiskeoppdrettsanlegg 

 

fiskefartøy 
    BF: fiskebåter 

    OT: fartøy 

    UT: trålere 

   DEF: fartøy til å drive fiske med (bo) 

 

fiskegjemmer 
  BRUK: forrådsgroper 

 

fiskehesjer 
  BRUK: fiskehjeller 

 

fiskehjeller 
    BF: fiskehesjer 

        hjeller (tørkestillas) 

    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

    SO: nothjeller 

   DEF: tørkestillas for usaltet fisk [...], til fremstilling av  

        tørrfisk (ag) 

 

fiskeindustri 
    BF: filetindustri 

    OT: næringsmiddelindustri 

    SO: hermetikkfabrikker 

        sildemelfabrikker 

        sildeoljefabrikker 

 

fiskeinnretninger 
    BF: katisser 

    OT: fiske- og fangstanlegg # 

    SO: fiske 

 

fiskeoppdrett 
    OT: akvakultur 

    SO: fiskeoppdrettsanlegg 
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fiskeoppdrettsanlegg 
    BF: fiskedammer 

    OT: oppdrettsanlegg 

    SO: fiskeoppdrett 

   DEF: kan i tillegg til fiskedammer bl.a. omfatte mindre fiskekar  

        [...}, flytende konstruksjoner av stål- og plastrør og  

        netting el. nett for oppbevaring av levende fisk,  

        vassrenner o.a. (ei) 

 

fiskevær 
    BF: værbosetning 

    OT: by- og tettstedslandskap # 

 

fjell 
    OT: landformer og naturformasjoner # 

    SO: hellige fjell 

 

fjellgårder 
    OT: gårdsanlegg 

 

fjellstuer 
    OT: overnattingssteder 

    SO: hytter 

        turisthytter 

 

fjernsyn 
  BRUK: massemedier 

 

fjorder 
    OT: kyst 

 

fjøs 
    OT: uthus (gårdsanlegg) 

    UT: fellesfjøs 

        steinfjøs 

   DEF: hus for storfe (ku) eller småfe (sau, geit), eller de rom i  

        driftsbygningen som er innredet for disse dyr (ag) 

 MERKN: fjøset kunne også være soveplass for budeiene 

 

flagg 
    OT: tekstiler 

 

flaggstenger 
    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

 

flate tak 
    OT: tak 

 

flatmarksgraver 
    OT: graver 

   DEF: en grav under bakken uten noen spesiell markering på  

        overflaten (kms) 

 

flerårige urter 
  BRUK: stauder 

        urter 

 

flint 
    OT: bergarter 
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fliser 
  BRUK: keramiske fliser 

        spon 

 

flom 
    BF: flomskader 

    OT: naturkatastrofer 

    SO: vannskader 

 

flomskader 
  BRUK: flom 

        vannskader 

 

flora 
  BRUK: planter 

 

Florence Charter 
  BRUK: Firenzecharteret - 1982 

 

fluktruter (andre verdenskrig) 
    BF: fluktveger 

        fluktveier 

    OT: krigsminner 

        veger og vegfar # 

 

fluktveger 
  BRUK: fluktruter (andre verdenskrig) 

 

fluktveier 
  BRUK: fluktruter (andre verdenskrig) 

 

fluorescens-fotografering 
  BRUK: ultrafiolett fotografering 

 

fly 
    OT: transportmidler 

    UT: flyvrak 

 

flybåren laserskanning 
    BF: LiDAR 

    OT: laserskanning 

 

flyfotografering 
    BF: luftfotografering 

    OT: fotografering 

    SO: satellittbilder 

 

flyplasser 
    BF: lufthavner 

    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

    UT: hangarer 

    SO: reiselivsanlegg 

 

flytebruer 
    OT: bruer 

    SO: hengebruer 

   DEF: bru lagt på pongtonger eller flytende elementer slik at  

        kjørebanen flyter på vannet. Konstruksjonen må være  

        forankret både ved land og ved pongtongene (vdir) 

 

flytteveger 
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    BF: flytteveier 

    OT: veger og vegfar # 

   DEF: en transportrute som samer bruker for å flytte reinflokkene  

        mellom sommer- og vinterbeiter (kms) 

 

flytteveier 
  BRUK: flytteveger 

 

flytting 
    OT: aktiviteter # 

    SO: migrasjon 

        transport 

 

flyvrak 
    OT: fly 

    SO: krigsminner 

 

fløting 
    BF: tømmerfløting 

    OT: skogbruk 

 

fløtingsanlegg 
    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

    UT: fløtingsskjermer 

        lenser 

        steinkar (fløtingsanlegg) 

        tømmerrenner 

    SO: kanaler 

        kjerrater 

        sagbruk 

        vassdragsinnretninger 

 

fløtingsskjermer 
    BF: skjermer 

    OT: fløtingsanlegg 

 MERKN: skjerm murt opp av stein for å hindre tømmeret i å gå på  

        land. 

 

FNs erklæring om urfolks rettigheter 
  BRUK: Urfolkserklæringen - 2007 

 

FNs havrettskonvensjon 
  BRUK: Havrettskonvensjonen - 1982 

 

folkearkitektur 
  BRUK: byggeskikk 

 

folkehøyskoler 

    OT: skoler 

 

folkekunst 
    BF: bygdekunst 

        husflid 

    OT: kunst 

    SO: dekor 

   DEF: tradisjonsbundet bygdekunst utøvd av ufaglærte håndverkere  

        (bo) 

 

folkelivsgransking 
  BRUK: etnologi 
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folkeminne 
  BRUK: folkloristikk 

 

folkemuseer 
    OT: museer 

    SO: friluftsmuseer 

   DEF: ...om relativt store lokalmuseer som dekker mer enn en  

        enkelt bygd (ag) 

 

folketellinger 
    BF: mantall 

    OT: aktiviteter # 

 

folketro 
    BF: overtro 

        tro 

    OT: folkloristikk 

    SO: magi 

        religion 

 

folkets hus 
    OT: forsamlingshus 

 

folkevandring 
  BRUK: migrasjon 

 

folkevandringstid 
    OT: eldre tid # 

    SO: jernalder 

 MERKN: ca 400-570 i Norge (nh) 

 

folkloristikk 
    BF: folkeminne 

    OT: kulturhistorie 

    UT: folketro 

 

fonds 
    OT: finansiering 

    SO: legater 

        stipend 

   DEF: urørlig kapital der rentene skal brukes til bestemte formål  

        (bo) 

 

fontener 
    BF: springvann 

    OT: skulpturer 

 

forbilder (kunsthistorie) 
  BRUK: forelegg (kunsthistorie) 

        mønsterbøker 

 

forbruk 
    OT: miljø 

 

forbud 
    OT: juridiske virkemidler # 

 

foredragssaler 
  BRUK: forsamlingshus 

 

forelegg (kunsthistorie) 
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    BF: forbilder (kunsthistorie) 

        forlegg (kunsthistorie) 

    OT: dokumenter og litteratur # 

    SO: mønsterbøker 

   DEF: manuskript som det skrives av etter (bo) 

 MERKN: brukes også innen kunsthistorien om mønstre og bilder som  

        blir brukt som forbilder til et seinere bilde 

 

foreninger 
  BRUK: fagforeninger 

        organisasjoner 

 

forfall 
    OT: prosesser # 

    SO: nedbryting 

        skader 

 

forfalskning 
    OT: aktiviteter # 

    UT: kunstforfalskning 

 

forgylling (aktivitet) 
    OT: dekorasjonsmaling (aktivitet) 

 

forgylling (dekor) 
    OT: dekorasjonsmaling (objekter) 

 

forhager 
    OT: hager 

   DEF: hage i tett kvartalsbebyggelse beliggende mellom fortau og  

        tilbaketrukket byggelinje (arl) 

 

forhaller 
  BRUK: vestibyler 

 

forhistorisk tid 
    OT: perioder # 

    SO: oldtid 

   DEF: menneskehetens historie før bevarte skriftlige opptegnelser  

        ble gjort [...] i Norden helt [...] til ca 1000 e.Kr. (ag) 

 

forlegg (kunsthistorie) 
  BRUK: forelegg (kunsthistorie) 

 

forlegninger 
    BF: barakker 

        kaserner 

        militærleirer 

    OT: forsvarsanleggs deler # 

        leirer # 

   DEF: militæravdelingers innkvarteringssted (ag) 

 

forlis 
    BF: havari 

        skipsforlis 

    OT: hendelser og begivenheter # 

 

formgivning 
  BRUK: design 

 

formidling 
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    BF: informasjonsformidling 

    OT: aktiviteter # 

    UT: informasjon 

        markedsføring 

        omvisning 

        publisering 

        tilrettelegging 

        undervisning 

        utstillinger 

        veiledning (aktivitet) 

    SO: massemedier 

        museumsvirksomhet 

 

fornminneloven - 1951 
    BF: lov om fornminne 

    OT: lover 

    SO: kulturminneloven - 1978 

        lov om fredning og bevaring av fortidslevninger - 1905 

 

fornminner 
  BRUK: arkeologiske kulturminner 

 

fornminnevern 
  BRUK: kulturminnevern 

 

forpakterboliger 
    OT: boliger 

 MERKN: bolig for person(er) som forpakter (leier bruksretten til)  

        en gård 

 

forretninger 
  BRUK: butikker 

        forretningsbygg 

 

forretnings- og lagerbygg # 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: forretningsbygg 

        lagerbygninger 

 

forretningsbygg 
    BF: forretninger 

        næringsbygg 

        varehus 

    OT: forretnings- og lagerbygg # 

    UT: apoteker 

        bankbygninger 

        bensinstasjoner 

        butikker 

        børsbygninger 

        kiosker 

        kjøpesentre 

        kontorbygninger 

        parkeringshus 

   DEF: hus med butikklokaler el. mange kontorer (bo) 

 

forrådsgroper 
    BF: beingjemmer 

        depoter 

        fiskegjemmer 

        forrådskammer 

        kjølegroper 
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        kjøttgjemmer 

        matgjemmer 

        melkegroper 

    OT: groper 

   DEF: et sted hvor mat ble oppbevart. Forrådsgroper var vanlige  

        blant samer og kalles også mat- eller kjøttgjemmer eller  

        kjølegroper. Forrådsgroper var enten naturlige eller murte  

        groper som lå i nærheten av boplassene (kms) 

 

forrådskammer 
  BRUK: forrådsgroper 

 

forsamlingshus 
    BF: bøndernes hus 

        foredragssaler 

        grendehus 

        konsertlokaler 

        møtelokaler 

        samfunnshus 

    OT: forsamlingslokaler # 

    UT: bedehus 

        folkets hus 

        menighetshus 

        ungdomshus 

 

forsamlingslokaler # 
    OT: kultur- og forsamlingsbygg # 

    UT: forsamlingshus 

        kinoer 

        konserthus 

        kulturhus 

        operabygninger 

        selskapslokaler 

        teatre 

        utstillingslokaler 

    SO: kirker 

   DEF: i byggeforskriftene definert som auditorium, foredragssal,  

        kino, kirke, konsertlokale, møtelokale, teater o.l. [...]  

        (ag) 

 

forsikring 
    OT: økonomi 

    SO: brannforsikring 

 

forskning 
    BF: programmer 

    OT: virksomheter # 

    UT: bygningsforskning 

        kulturforskning 

        miljøvernforskning 

    SO: vitenskap 

 

forskningspolitikk 
    OT: politikk 

 

forskningsskip 
  BRUK: spesialfartøy 

 

forskningsstasjoner 
    BF: forsøksgårder 

    OT: undervisnings- og forskningsbygg # 



  

 

 

86 

 MERKN: dekker både landbrukets forsøksstasjoner og andre  

        forskningsstasjoner (f.eks. polarforskning, biologisk  

        forskning) 

 

forskrifter 
    BF: påbud 

    OT: regelverk # 

    UT: brannforskrifter 

        byggeforskrifter 

   DEF: vedtak som gjelder retter el. plikter til et ubestemt  

        antall personer (bo) 

 

forskriftsfredete kulturminner 
    OT: vedtaksfredete kulturminner 

   DEF: vedtaksfredete bygninger eller anlegg, i statlig eie på  

        fredningstidspunktet, og som er fredet ved forskrift (of) 

 

forskriftsfredning 
  BRUK: fredning 

 

forstadsbaner 
  BRUK: sporveier 

 

forsteder 
    OT: by- og tettstedslandskap # 

    SO: drabantbyer 

   DEF: bydel utenfor den egentlige byen, tettbebyggelse som ligger  

        nær en storby (bo) 

 

Forsvaret 
    OT: militærvesen 

 

forsvars- og krigshistoriske kulturminner 
  BRUK: krigsminner 

 

forsvarsanlegg 
    BF: befestninger 

        forsvarsverk 

        militæranlegg 

        militære anlegg 

        militære bygninger 

    OT: offentlige bygg og anlegg # 

    UT: borger 

        bygdeborger 

        festninger 

        forsvarsanleggs deler # 

        militære øvingsfelt 

        skanser 

        tyske militæranlegg 

        ubåtanlegg 

    SO: anlegg 

        fangeleirer 

        krigsminner 

   DEF: bygninger eller andre typer anlegg, for eksempel vollgraver  

        eller skanser, til forsvar mot fiender (kms) 

 

forsvarsanleggs deler # 
    OT: forsvarsanlegg 

    UT: apriller 

        bastioner 

        batterier (militært) 
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        blokkhus 

        bunkere 

        corps de garde 

        donjoner 

        forlegninger 

        forterreng 

        grensevakttårn 

        kanonbrønner 

        kasematter 

        kommandantboliger 

        krutthus 

        laboratorier 

        løpegraver 

        magasiner (militært) 

        observasjonsposter (militært) 

        seilsperringer 

        skilderhus 

        skyttergraver 

        skytterstillinger 

        sortiporter 

        vollgraver 

    SO: garnisonskirker 

 

forsvarsverk 
  BRUK: forsvarsanlegg 

 

forsvunne kulturminner 
  BRUK: tapte kulturminner 

 

forsøk 
    BF: testing 

    OT: vitenskapelige metoder # 

    SO: materialprøving 

 

forsøksgårder 
  BRUK: forskningsstasjoner 

 

fort 
    OT: festninger 

    SO: kystfort 

   DEF: et mindre, lukket og frittstående festningsanlegg (km) 

 

fortau 
  BRUK: gang- og sykkelveger 

 

forterreng 
    OT: forsvarsanleggs deler # 

    UT: glaciser 

 

fortetting 
    OT: byutvikling (planlegging) 

 

fortid 
    OT: tid 

 

fortidsminner 
  BRUK: arkeologiske kulturminner 

        kulturminner 

 

fortidsvern 
  BRUK: kulturminnevern 
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fortifikasjoner 
  BRUK: festninger 

 

fortøyningsbolter 
  BRUK: fortøyningsfester 

 

fortøyningsfester 
    BF: fortøyningsbolter 

        varperinger 

    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

    UT: båtfester 

 

forurensning 
    OT: prosesser # 

    UT: luftforurensning 

 

forvaltning 
    OT: forvaltning, organisasjoner, jus og økonomi # 

    UT: administrasjon 

        planlegging 

 {forvaltning inndelt etter emneområde} 

        brannvesen 

        finansforvaltning # 

        justisforvaltning # 

        kystforvaltning # 

        militærvesen 

        miljøforvaltning 

        samferdsel (forvaltning) # 

 {forvaltning inndelt etter forvaltningsorgan} 

        departementer 

        direktorater 

        fylkeskommuner 

        fylkesmannen 

        fylkesting 

        kommuner 

        kommunestyrer 

 {forvaltning inndelt etter nivå} 

        offentlig forvaltning 

    SO: forvaltningsrett 

 

forvaltning, organisasjoner, jus og økonomi # 
    UT: dokumenter 

        forvaltning 

        jus (forvaltning) 

        organisasjoner 

        politikk 

        økonomi 

 

forvaltningsmuseer 
  BRUK: arkeologiske museer 

        sjøfartsmuseer 

 MERKN: museer med forvaltningsansvar etter kulturminneloven 

 

forvaltningsmyndigheter # 
    OT: jus (forvaltning) 

    UT: dispensasjonsmyndigheter 

        fredningsmyndigheter 

 

forvaltningsplaner 
    OT: planer 
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    SO: skjøtselsplaner 

        vedlikeholdsplaner 

 MERKN: oversiktsplan for forvaltning av bygninger, anlegg eller  

        arealer 

 

forvaltningsrett 
    OT: jus (fag) 

        jus (forvaltning) 

    SO: forvaltning 

 

forvitring 
    OT: nedbryting 

   DEF: prosessen der bergarter og mineraler blir kjemisk omdannet  

        eller fysisk nedbrutt til fragment som resultat av  

        eksponering for atmosfæriske krefter (bk) 

 

fosfatmetoden 
  BRUK: naturvitenskapelige metoder 

 MERKN: metode innen arkeologi 

 

fosser 
    OT: vassdrag 

 

fossil åkermark 
  BRUK: dyrkingsspor 

 

fossiler 
    OT: paleontologi 

 

fotgrøfter (arkeologi) 
    OT: gravhauger 

   DEF: kantmarkering rundt gravhaug i form av store eller utvalgte  

        steiner (na) 

 

fotkjeder (arkeologi) 
    OT: gravhauger 

   DEF: en rekke med steiner som markerer kanten av en gravhaug  

        (kms) 

 

fotoarkiver 
    OT: samlinger 

    SO: arkiver 

        bildearkiver 

 MERKN: brukes om analoge fotosamlinger 

 

fotografer 
    OT: mennesker 

 

fotografering 
    OT: dokumentasjon 

    UT: flyfotografering 

        infrarød fotografering 

        røntgenfotografering 

        ultrafiolett fotografering 

 

fotografi 
    OT: billedkunst 

    UT: fotohistorie 

 

fotografier 
    OT: bilder 
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        inventar 

 

fotogrammetri 
    OT: oppmåling 

 

fotohistorie 
    OT: fotografi 

 

fottøy 
    BF: sko 

    OT: drakt 

    SO: skofabrikker 

        skomakerhåndverk 

 

fradeling (jus) 
  BRUK: deling (jus) 

 

fraktefartøy 
    BF: bulkskip 

        fraktfartøy 

        godsfartøy 

        handelsfartøy 

        lastebåter 

        tankskip 

    OT: fartøy 

    UT: lektere 

 

fraktfart 
    BF: kystfart 

    OT: skipsfart 

   DEF: transport av gods med skip (bo) 

 

fraktfartøy 
  BRUK: fraktefartøy 

 

Framework Convention for the Protection of National Minorities 
  BRUK: Rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter -  

        1995 

 

Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society 
  BRUK: Farokonvensjonen - 2005 

 

framskap 
    OT: skap 

   DEF: bondeskap med skap i underdelen, et åpent rom i  

        mellompartiet og et overskap eller en overdel med hyller  

        [...] (ag) 

 

framtid 
    BF: scenarier 

    OT: tid 

 

fransiskanerordenen 
    OT: klosterordener 

 

fransk språk 
    OT: språk 

 

fredete anlegg 
    OT: fredete kulturminner 

    SO: anlegg 



  

 

 

91 

        fredete bygninger 

 MERKN: gruppe av fredete bygninger, eller fredet anlegg som ikke  

        består av bygninger. 

 

fredete bygninger 
    OT: fredete kulturminner 

    SO: bygninger 

        bygningsvern 

        fredete anlegg 

 MERKN: bygninger og anlegg fredet i henhold til kulturminneloven 

 

fredete fartøy 
    OT: fredete kulturminner 

        vernete fartøy 

    SO: fartøy 

 MERKN: fartøy fredet gjennom vedtak etter kulturminneloven 

 

fredete kulturmiljøer 
    BF: kulturmiljøfredninger 

        verneområder 

    OT: kulturmiljøer 

   DEF: et kulturmiljø som myndighetene tillegger så stor verdi at  

        det må bevares for ettertiden. En fredning er den  

        strengeste form for vern. Fredning innebærer at  

        inngrep/endringer må godkjennes av myndighetene. Lovene som  

        benyttes ved fredning av kulturmiljøer, er kulturminneloven  

        og svalbardmiljøloven (of) 

 MERKN: område fredet etter § 20 i kulturminneloven 

 

fredete kulturminner 

    OT: vernete kulturminner 

    UT: automatisk fredete kulturminner 

        fredete anlegg 

        fredete bygninger 

        fredete fartøy 

        vedtaksfredete kulturminner 

    SO: fredning 

        verneverdige kulturminner 

   DEF: et kulturminne som myndighetene tillegger så stor verdi at  

        det må bevares for ettertiden. Et fredet kulturminne er  

        automatisk fredet eller vedtaksfredet (of) 

 

fredning 
    BF: forskriftsfredning 

        områdefredning (aktivitet) 

        vedtaksfredning 

    OT: vern 

    UT: midlertidig fredning 

    SO: fredete kulturminner 

        fredningsforslag 

        fredningsvedtak 

   DEF: vern av områder, ting, hus, minnesmerker mot forandring ved  

        lov (bo) 

 

fredningsforslag 
    OT: dokumenter 

    SO: fredning 

 

fredningsmyndigheter 
    OT: forvaltningsmyndigheter # 
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fredningsplaner 
  BRUK: verneplaner 

 

fredningsvedtak 
    OT: vedtak 

    SO: fredning 

 

fredningsverdier 
  BRUK: kulturminneverdier 

 

freskomalerier 
    BF: al fresco-malerier 

    OT: malerier 

    SO: kalkmalerier 

        veggmalerier 

   DEF: maleri som er malt med vannfarger på fuktig kalkpuss (bo) 

 

friarealer 
  BRUK: friområder 

 

frigivningsmyndighet 
  BRUK: dispensasjonsmyndigheter 

 

frigjøringen (andre verdenskrig) 
    OT: andre verdenskrig 

 

frikirker 
    OT: kirker 

    SO: ortodokse kirker 

        romersk-katolske kirker 

   DEF: kirkesamfunn som er uavhengig av staten (bo) 

 MERKN: brukes også for frikirkenes kirkebygninger 

 

friluftsliv 
    OT: aktiviteter # 

 

friluftsmuseer 
    BF: bygdetun 

    OT: museer 

    SO: folkemuseer 

 

friluftsområder 
    OT: landskap og arealer # 

 MERKN: områder som det offentlige har sikret til bruk for  

        allmennhetens friluftsliv 

 

friområder 
    BF: friarealer 

    OT: grøntområder 

    UT: løkker (arealer) 

    SO: idrettsanlegg 

        lekeområder 

        turveger 

   DEF: by- eller tettstedsområde som ikke skal bebygges, men  

        brukes til rekreasjon og friluftsliv (arl) 

 MERKN: parker, turveger, leirplasser, anlegg for lek, idrett og  

        sport og områder i sjøen for slik virksomhet (pbl) 

 

friser (ornamenter) 
    OT: dekor 

   DEF: vannrett ornamentbelte på hus, tempel, alter e.lign. (bo) 
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fritid 
    BF: ferie 

        rekreasjon 

    OT: tid 

 

fritidsbebyggelse 
    BF: ferieboliger 

        sommerhus 

    OT: boliger, gårdsanlegg og fritidsbebyggelse # 

    UT: badehus 

        hytter 

        jaktslott 

        kolonihager 

        landsteder 

 

fritidsbåter 
    BF: lystbåter 

    OT: fartøy 

 

fritt frambygg-bruer 
  BRUK: bjelkebruer 

   DEF: bruer bygget etter prinsippet om å bygge utover fra et  

        brutårn eller brukar ved hele tiden å bygge ut brukassen.  

        Det kan bygges i begge ender samtidig for å utligne tyngden  

        av brua, eller den kan holdes oppe ved hjelp av kabler  

        (vdir) 

 

frivillige organisasjoner 
    BF: private organisasjoner 

        velforeninger 

    OT: organisasjoner 

 

frontaler (altere) 
  BRUK: alterfrontaler 

 

fruktdyrking 
    OT: jordbruk 

 

frukttrær 
    OT: trær 

 

fuger (bygningsdetaljer) 
    OT: bygningsdetaljer 

   DEF: mellomrom, anleggsflate, spalte mellom bygningselementer,  

        bygningsdeler eller stein i murverk. [...] Kan enten være  

        tørr eller fylt med et sammenbindende materiale som lim,  

        fugemasse, mørtel o.l. (arl) 

 

fugler 
    OT: dyr 

 

fuktighet 
    BF: relativ fuktighet 

    OT: tilstand 

    SO: fuktskader 

        klima 

 

fuktighetskontroll 
  BRUK: klimakontroll 
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fuktighetsmålinger 
  BRUK: klimaundersøkelser 

 

fuktskader 
    OT: skader 

    SO: fuktighet 

 

fundamenter 
    BF: fundamentering 

    OT: bygningsdeler 

    UT: grunnmurer 

        syllsteiner 

   DEF: underlag på bygg, grunnvoll (bo) 

 

fundamentering 
  BRUK: fundamenter 

 

funksjonalisme 
    OT: perioder # 

    SO: modernisme 

        nyfunksjonalisme 

 MERKN: stilart fra ca. 1925-1945 som bryter med de klassiske krav  

        til symmetri i arkitekturen. Vektlegger funksjonskrav og  

        eksperimentering med moderne materialer 

 

funksjonsendring 
    BF: bruksendring 

        transformasjon (arkitektur) 

    OT: byggevirksomhet 

    SO: gjenbruk 

 

funksjonshemmede 
    OT: mennesker 

    SO: universell utforming 

 

funksjonærboliger 

    OT: boliger 

 

funn 
    OT: gjenstander # 

    UT: arkeologiske funn 

        båtfunn 

        depotfunn 

        gravfunn 

        skipsfunn 

 

furu 
    OT: tre (materiale) 

 

fylker 
    OT: administrativ inndeling # 

 

fylkesdelplaner 
    OT: arealplaner 

        fylkesplaner 

 MERKN: plan- og bygningsloven 1985. Avløses av regionale planer i  

        plan- og bygningsloven 2008 

 

fylkesinndeling 
    BF: inndeling 

    OT: administrativ inndeling # 
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fylkeskommunal forvaltning 
    OT: regionalforvaltning 

 

fylkeskommuner 
    OT: forvaltning 

 

fylkesmannen 
    OT: forvaltning 

 

fylkesplaner 
    OT: planer 

    UT: fylkesdelplaner 

    SO: regionale planer 

 MERKN: plan- og bygningsloven 1985. Avløses av regionale planer i  

        plan- og bygningsloven 2008 

 

fylkesplanlegging 
    OT: planlegging 

    SO: regional planlegging 

 MERKN: erstattes av regional planlegging i plan- og bygningsloven  

        2008 

 

fylkesting 
    OT: forvaltning 

 

fyllitt 
    OT: skifer 

    SO: takskifer 

 

fyr 
    BF: fyrstasjoner 

    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

    UT: fyrlykter 

        fyrtårn 

        maskinhus (fyranlegg) 

    SO: fyrhager 

        tåkeklokker 

 

fyrhager 
    OT: hager 

    SO: fyr 

 

fyring 
  BRUK: oppvarming 

 

fyrlykter 
    OT: fyr 

 

fyrskip 
  BRUK: spesialfartøy 

 

fyrstasjoner 
  BRUK: fyr 

 

fyrtårn 
    OT: fyr 

    SO: tårn 

 

fyrvesen 
    OT: kystforvaltning # 
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fysikk 
    OT: naturvitenskap 

    UT: energi 

        fargelære 

        lys (fysikk) 

        metrologi 

 

fysisk antropologi 
  BRUK: osteologi 

 

fysisk planlegging 
  BRUK: arealplanlegging 

 

føderådsbygninger 
  BRUK: kårbygninger 

 

førreformatoriske kulturminner 
  BRUK: arkeologiske kulturminner 

        automatisk fredete kulturminner 

 

førromersk jernalder 
    BF: keltertid 

    OT: jernalder 

 MERKN: ca 500 f.Kr-ca år 0(nh) 

 

første verdenskrig 
    BF: verdenskrigen 

    OT: nyere tid 

    SO: kriger 

 

føydalisme 
  BRUK: lensvesen (historisk) 

 

gafler (bestikk) 
  BRUK: spisebestikk 

 

galgebakker 
  BRUK: rettersteder 

 

gallerier (bygningsdeler) 
    OT: bygningsdeler 

    UT: pulpiturer 

    SO: kirkers bygningsdeler # 

        lektorier 

   DEF: overdekket gang el. balkong langt, smalt rom (bo) 

 

gallerier (lokaler) 
  BRUK: utstillingslokaler 

 

gallionsfigurer 
    OT: inventar 

 

gammer 
    OT: boliger 

    SO: gammetufter 

        kåter 

        torvbygninger 

   DEF: samisk hustype med flere lag never og et lag torv utenpå et  

        treskjelett (bo) 
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gammetufter 
    OT: hustufter 

    SO: gammer 

   DEF: restene etter en gamme, det vil si en samisk bolig (kms) 

 

gang- og sykkelveger 
    BF: fortau 

        gangveger 

        gangveier 

        sykkelveger 

        sykkelveier 

    OT: veger 

 

ganger (værelser) 
  BRUK: entréer (romtype) 

        korridorer 

 

gangveger 
  BRUK: gang- og sykkelveger 

 

gangveier 
  BRUK: gang- og sykkelveger 

 

gapestokker 
    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

 

garasjer 
    OT: bygninger tilknyttet boliger # 

        samferdselsbygg og -anlegg # 

    SO: parkeringshus 

        vognskjul 

   DEF: rom, hus til å sette kjøretøy i (bo) 

 

gardfar 
  BRUK: steingarder 

 

gardiner 
    BF: rullegardiner 

    OT: tekstiler 

 

gards- og ættesoger 
  BRUK: bygdebøker 

 

garnisonskirker 
    OT: kirker 

    SO: forsvarsanleggs deler # 

   DEF: kirke for en garnison (fast troppestyrke i en festning el.  

        en by) (bo) 

 

gartnerboliger 
    OT: boliger 

 

gartnerier 
    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

    UT: drivhus 

    SO: hagebruk 

 

garvere 
    OT: håndverkere 

 

garverier 
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    OT: industrianlegg 

    SO: lærindustri 

   DEF: verksted for garving, d.v.s. lage lær (av huder)(bo) 

 

gasskraftverk 
  BRUK: kraftverk 

 

gasskromatografi 
    OT: undersøkelsesmetoder 

 

gassrørledninger 
  BRUK: rørledninger 

 

gassverk 
    OT: industrianlegg 

   DEF: anlegg for produksjon av konsumgass(ag) 

 

gatebelegg 
  BRUK: vegdekke 

 

gatebelysning 
    BF: gatelykter 

        lys (belysning) 

    OT: belysning (inventar) 

 

gateinventar 
  BRUK: gatemøbler 

 

gatelykter 
  BRUK: gatebelysning 

 

gatemøbler 
    BF: gateinventar 

    OT: utemøbler 

 

gatenavn 
    OT: navn 

    SO: stedsnavn 

 

gater 
    BF: bygater 

    OT: veger 

    UT: gågater 

        miljøgater 

   DEF: ferdselsåre i by el. tettsted (med husrekker på begge  

        sider) (bo) 

 

gavekirker 
  BRUK: votivkirker 

 

gavlbåter 
    OT: fartøy 

   DEF: en bred, åpne notbåt, 21-25 fot lang, med flat akterende  

        (ag) 

 

gavler 
    OT: vegger 

   DEF: tverrvegg på hus, særlig om øverste del (bo) 

 

gavlfasader 
    OT: fasader 
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geiler 
  BRUK: fegater 

 

geistlig inndeling 
    BF: inndeling 

    OT: administrativ inndeling # 

    UT: bispedømmer 

        sogn 

        stift (tidl. administrativ enhet) 

 MERKN: administrativ inndeling i bispedømmer, prostier,  

        prestegjeld og sogn 

 

gelendre 
  BRUK: rekkverk 

 

genealogi 
  BRUK: slektshistorie 

 

generalplaner 
    BF: generalplanlegging 

    OT: planer 

   DEF: plan som skal angi hovedtrekkene i utnyttingen av grunnen i  

        en kommune og løsningen av spørsmål om tiltak for å dekke  

        allmenne behov (ag). Historisk begrep, brukes ikke i dagens  

        planleggingsterminologi. 

 

generalplanlegging 
  BRUK: generalplaner 

 

gentrifisering 
    OT: sosiale prosesser # 

 

geografi 
    OT: samfunnsvitenskap 

    UT: samfunnsgeografi 

 

geografiske informasjonssystemer 
  BRUK: GIS 

 

geografiske steder # 
    OT: allment # 

    UT: Norden 

        polarområdene 

 

geologi 
    OT: naturvitenskap 

    UT: metallurgi 

        paleontologi 

        stratigrafi (arkeologi) 

 

geometri 
    OT: matematikk # 

 

georadarundersøkelser 
    OT: undersøkelser 

 

Georgian Style 
    OT: perioder # 

 MERKN: stilhistorisk periode: i England ca 1714-1760 
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gerikter 
  BRUK: dørlister 

        vinduslister 

 

gesimser 
    OT: bygningsdeler 

   DEF: 1) framspringende kant øverst på en vegg 2) smal hylle (bo) 

 

gieddi 
    OT: plasser (arealer) 

    UT: melkeplasser (reindrift) 

   DEF: begrepet brukes mest i forbindelse med samleplassen for  

        reinen, der den samles for melking eller merking [...] (nom) 

 

gifter 
  BRUK: helsefarlige materialer 

        miljøgifter 

 

gilder 
    OT: samfunnsliv # 

 

gips 
    OT: mineraler 

    SO: alabast 

        gipsplater 

        stukk 

 

gipsmakere 
    BF: stukkatører 

    OT: håndverkere 

    SO: stukk 

 

gipsplater 
    OT: byggematerialer 

    SO: gips 

 

GIS 
    BF: geografiske informasjonssystemer 

    OT: IKT 

 

gjenbruk 
    BF: transformasjon (arkitektur) 

    OT: aktiviteter # 

    SO: funksjonsendring 

        verdiskaping 

   DEF: ta noe i bruk på nytt (bo) 

 MERKN: brukes særlig om bygninger som har vært ute av bruk og tas  

        i bruk igjen (evt. med funksjonsendring), eller om  

        bygningsdeler som brukes på nytt i andre bygninger 

 

gjengroing 
    OT: prosesser # 

 

gjenoppbygging 
  BRUK: gjenreising 

        rekonstruksjoner 

 

gjenreising 
    BF: Brente steders regulering (BRS) 

        gjenoppbygging 

    OT: byggevirksomhet 
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    SO: gjenreisingshus 

        rekonstruksjon (aktivitet) 

 MERKN: brukes bl.a. om gjenoppbygging etter 2. verdenskrig, og om  

        gjenreising av enkeltbygninger 

 

gjenreisingshus 
    BF: Brente steders regulering (BRS) 

        svenskehus 

    OT: boliger 

    SO: gjenreising 

 

gjenskaping 
  BRUK: rekonstruksjon (aktivitet) 

 

gjenstander # 
    OT: objekter og arealer # 

    UT: drakt 

        funn 

        inventar 

        kultgjenstander 

        redskaper, verktøy og maskiner # 

        samlinger 

        transportmidler 

    SO: kulturminner 

        løse kulturminner 

 

gjenstandsmateriale 
  BRUK: museumsgjenstander 

 

gjenstandstegninger 
    OT: tegninger (dokumentasjon) 

    SO: arkeologiske tegninger 

 

gjerder 
    OT: innhegninger 

    UT: steingarder 

        tregjerder 

 

gjestehus 
  BRUK: sengebuer 

 

gjestgiverier 
    BF: herberger 

        vertshus 

    OT: overnattingssteder 

        serveringssteder 

    SO: sælehus 

   DEF: gammel betegnelse for virksomhet som tar imot gjester mot  

        betaling, større herberge, som regel noe enklere enn hotell  

        (ag) 

 

gjødningsindustri 
  BRUK: kunstgjødselfabrikker 

 

gjødselfabrikker 
  BRUK: kunstgjødselfabrikker 

 

gjørtlere 
    OT: håndverkere 

   DEF: håndverker som lager små metallting (bo) 
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glaciser 
    OT: forterreng 

   DEF: oppfylt, skrånende terreng utenfor murverk eller vollgrav  

        (km) 

 

glass (materiale) 
    OT: materialer 

    SO: bygningsglass 

        vindusglass 

 

glassbyggestein 
    OT: byggematerialer 

 

glassmalerier 
    OT: malerier 

    SO: blyglass 

        glassmosaikker 

 

glassmestere 
    OT: håndverkere 

 

glassmosaikker 
    OT: mosaikker 

    SO: glassmalerier 

 

glassvatt 
    OT: isolasjonsmaterialer 

 

glassverk 

    OT: industrianlegg 

    SO: jord- og steinindustri 

 

glugger 
    OT: vinduer 

    SO: luker (bygningsdeler) 

 MERKN: liten åpning i vegg, dør el. tak (bo) 

 

gneis 
    OT: bergarter 

 

gobeliner 
  BRUK: veggtepper 

 

gods 
  BRUK: jordegods 

        storgårder 

 

godsbygninger 
    OT: jernbanestasjoner 

        lagerbygninger 

 MERKN: lagerbygning på jernbanestasjon 

 

godsfartøy 
  BRUK: fraktefartøy 

 

golfbaner 
    OT: idrettsanlegg 

 

golv 
  BRUK: gulv 
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gotikk 
    OT: perioder # 

    SO: nygotikk (historisme) 

   DEF: betegnelse for stilen fra slutten av den romanske perioden  

        (midten av 1100-tallet) til begynnelsen av renessansen  

        (tidlig 1400-tall) (ls) 

 MERKN: i Norge fra ca. 1180 til rundt 1300 

 

graffiti 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 

    SO: hærverk 

        ristninger 

   DEF: ord, tegning som er skrevet el. risset inn på en hard  

        overflate, særlig på en vegg (bo) 

 MERKN: brukes om dagens graffiti, for eldre tider, bruk ristninger 

 

grafikk 
    OT: kunst 

    UT: kobberstikk 

        litografier 

        raderinger 

        tresnitt 

   DEF: billedtrykk på papir, laget ved hjelp av en trykkplate, der  

        bildet er utarbeidet for hånden med forskjellige  

        hjelpemidler (ag) 

 

grafisk industri 
    OT: industri 

    SO: boktrykkerier 

 

gran 
    OT: tre (materiale) 

 

Granadakonvensjonen - 1985 
    BF: Convention for the Protection of the Architectural Heritage  

        of Europe 

        Konvensjon om vern av Europas arkitekturarv 

    OT: konvensjoner 

    SO: bygningsvern 

 MERKN: Convention for the Protection of the Architectural Heritage  

        of Europe. Vedtatt av Europarådet i 1985 

 

granitt 
    BF: granittbrudd 

    OT: bergarter 

    UT: groruditt 

 

granittbrudd 
  BRUK: granitt 

        steinbrudd 

 

graver 
    BF: gravsteder 

        pomorgraver 

        strandvollgraver 

    OT: gravminner 

    UT: branngraver 

        båtgraver 

        flatmarksgraver 

        gravgods 

        gravkammere 
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        gravkister (arkeologi) 

        kisteløse graver 

        krigsgraver 

        likkister 

        megalittgraver 

        steinlegninger (graver) 

        urgraver 

    SO: begravelser 

        gravfunn 

        gravplasser 

        gravskikker 

   DEF: et sted hvor døde legges under bakken (kms) 

 

gravering 
    OT: teknikk 

 

gravfelt 
    OT: gravplasser 

   DEF: en samling gravhauger og gravrøyser som vanligvis ligger i  

        nærheten av gamle gårder. Det finnes gravfelt med flere  

        hundre hauger og røyser, men vanligvis varierer antallet  

        fra noen få til mellom 20 og 30 (kms) 

 

gravferd 
  BRUK: begravelser 

 

gravfunn 
    OT: funn 

    SO: graver 

        gravgods 

   DEF: [...] gjenstander som tas opp fra forhistoriske graver (ag) 

 

gravgods 
    OT: graver 

    SO: gravfunn 

 MERKN: gjenstander medgitt en avdød ved begravelsen. De kan både  

        representere avdødes personlige eiendom og/eller et  

        dødeoffer 

 

gravhauger 
    BF: hauger 

        langhauger 

        rundhauger 

    OT: gravmæler 

    UT: fotgrøfter (arkeologi) 

        fotkjeder (arkeologi) 

    SO: gravrøyser 

   DEF: gravmonument hvor den døde er lagt i en haug bygd av jord,  

        torv eller sand, ofte med noe stein (kms) 

 

gravkammere 
    OT: graver 

   DEF: et rom med én eller flere graver (kms) 

 

gravkapeller 
    OT: gravmæler 

        kapeller 

    SO: krypter 

 

gravkister (arkeologi) 
    OT: graver 



  

 

 

105 

    UT: hellekister 

    SO: kister 

        likkister 

        steinkister 

   DEF: grav med steinkiste eller en grav hvor rommet som graven  

        ligger i er bygd opp med en ramme bestående av heller eller  

        en steinmur (kms) 

 

gravlunder 
    OT: gravplasser 

        grøntanlegg 

    SO: kirkegårder 

 MERKN: område avsatt til begravelser, og som ikke ligger i  

        tilknytning til kirke eller annet gudshus 

 

gravminner 
    OT: gravminner og minnesmerker # 

    UT: graver 

        gravmæler 

        gravplasser 

   DEF: gravhauger, gravrøyser, gravkammer, brannflakgraver,  

        urnegraver, kistegraver, kirkegårder og deres innhegninger  

        og gravmæler av alle slag (kml) 

 

gravminner og minnesmerker # 
    OT: objekter og arealer # 

    UT: gravminner 

        minnesmerker 

        mumier 

        skjeletter 

 

gravmonumenter 

  BRUK: gravmæler 

 

gravmæler 
    BF: gravmonumenter 

        gravsteiner 

        gravstøtter 

    OT: gravminner 

    UT: gravhauger 

        gravkapeller 

        gravrøyser 

        mausoleer 

        sarkofager 

        steinsetninger 

   DEF: monument el. minnesmerke reist i forbindelse med en grav  

        el. til minne om en avdød (ag) 

 

gravplasser 
    BF: gravsteder 

    OT: gravminner 

        landskap og arealer # 

    UT: gravfelt 

        gravlunder 

        kirkegårder 

        private gravsteder 

    SO: graver 

 

gravrøyser 
    OT: gravmæler 

        røyser 



  

 

 

106 

    SO: gravhauger 

   DEF: en steinrøys bygd over en grav, som oftest runde eller  

        avlange røyser (kms) 

 

gravskikker 
    OT: tradisjoner 

    SO: begravelser 

        graver 

 

gravsteder 
  BRUK: graver 

        gravplasser 

 

gravsteiner 
  BRUK: gravmæler 

 

gravstøtter 
  BRUK: gravmæler 

 

grendehus 
  BRUK: forsamlingshus 

 

grender 
  BRUK: bygder 

 

grensemerker 
    OT: grenser 

    UT: grenserøyser 

        grensesteiner 

 

grenser 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 

    UT: bygrenser 

        grensemerker 

        tomtegrenser 

 

grenserøyser 
    BF: delerøyser 

    OT: grensemerker 

        røyser 

   DEF: markeringer eller steinsettinger langs en grense ute i  

        terrenget (kms) 

 

grensesteiner 
    OT: grensemerker 

        merkesteiner 

 

grensevakttårn 
    OT: forsvarsanleggs deler # 

 

gresk-ortodokse kirker 
  BRUK: ortodokse kirker 

 

gresk-romersk kunst 
    BF: klassisk kunst 

    OT: perioder # 

    SO: antikken 

        gresk kunst 

        romersk kunst 

 

gresk kunst 
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    BF: klassisk kunst 

    OT: perioder # 

    SO: antikken 

        gresk-romersk kunst 

 

grimer (bygningsdeler) 
    OT: bygningsdeler 

    SO: sviller (bygningsdeler) 

 MERKN: sammefelt rammerverk av sviller, med stabber oppå  

        hjørnepunkter og mellompunkter 

 

grindbygde hus 
    BF: grindehus 

        grindverksbygninger 

        troskykkjer 

    OT: bygninger 

    SO: grindverk (byggeteknikk) 

        stavbygninger 

   DEF: trehus bygget med grinder som bærende element, f.eks.  

        stavløer og stavnaust. Som regel med enkelt sperretak som  

        hviler på langsgående bjelker (arl) 

 

grindehus 
  BRUK: grindbygde hus 

 

grindverk (byggeteknikk) 
    OT: stavverk 

    SO: grindbygde hus 

   DEF: [bygningskonstruksjon der] det konstruktive skjelett  

        utgjøres av ensartede bukker som er stillet etter hverandre  

        på tvers i forhold til byggets lengderetning [...] Grindene  

        bærer stavlegjene som takstolen hviler på (hc) 

 

grindverk (ornament) 
  BRUK: masverk 

 

grindverksbygninger 
  BRUK: grindbygde hus 

 

grisehus 
    OT: uthus (gårdsanlegg) 

 

groper 
    OT: spor 

    UT: forrådsgroper 

        hellegroper 

        kokegroper 

        kullgroper 

    SO: fangstgroper 

        grophus 

 

grophus 
    OT: bosetningsspor 

    SO: groper 

 MERKN: lite, enkeltstående hus, reist i en nedgravd grop i bakken.  

        Rester etter grophus ses som forsenkninger i bakken med en  

        voll rundt 

 

groruditt 
    OT: granitt 

 



  

 

 

108 

grotesker 
    OT: dekor 

   DEF: ornament av slyngende planter og fantastiskemenneske- og  

        dyreframstillinger (bo) 

 

gruer (ildsteder) 
  BRUK: peiser 

 

grunnmurer 
    OT: fundamenter 

    SO: murverk 

 MERKN: bygningsdel mellom fundament og vegg 

 

grunnstokker 
    OT: bygningsdeler 

    SO: bjelker 

   DEF: horisontal, stor trebjelke med rektangulært tverrsnitt (arl) 

 MERKN: danner bunnrammen som bærer stavene i det forhøyete  

        midtrommet i stavkirker av Borgundtypen 

 

grunnvann 
    OT: miljøressurser 

 

grus 
    OT: jord (løsmasse) 

   DEF: blanding av sand og småstein (bo) 

 

grustak 
    OT: masseuttak 

 

gruveanlegg 
  BRUK: bergverk 

        gruver 

 

gruvedrift 
    OT: bergverksdrift 

    SO: gruver 

 

gruver 
    BF: gruveanlegg 

    OT: bergverk 

    UT: kobbergruver 

        kullgruver 

        sølvgruver 

    SO: gruvedrift 

   DEF: sted for uttak av mineraler av fjell (kms) 

 

grøfter 
    OT: innhegninger og grøfter # 

    SO: løpegraver 

        skyttergraver 

        vollgraver 

 

grønnstein 
    BF: grønnsteinsbrudd 

    OT: bergarter 

 

grønnsteinsbrudd 
  BRUK: grønnstein 

        steinbrudd 
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grønnstrukturer 
  BRUK: grøntområder 

 MERKN: de sammenhengende grøntområder i byer og forsteder, inkl.  

        forbindelser til naturområder rundt byer og tettsteder  

        (UMB. Inst. for landskapsplanlegging) 

 

grønske 
  BRUK: alger 

 

grøntanlegg 
    OT: grøntområder 

    UT: alleer 

        botaniske hager 

        gravlunder 

        hager 

        kirkegårder 

        parker 

        private gravsteder 

    SO: anlegg 

        badeanlegg 

        idrettsanlegg 

        løkker (arealer) 

   DEF: areal som er opparbeidet overveiende med vegetasjonsdekte  

        flater, bl.a. for sports-, rekreasjons- eller prydformål  

        (ag) 

 

grøntområder 
    BF: grønnstrukturer 

    OT: landskap og arealer # 

    UT: friområder 

        grøntanlegg 

    SO: turveger 

   DEF: det samlede innslaget av naturpregede araler i by- og  

        tettsteder (ag, def. på grønnstruktur) 

 MERKN: områder som i hovedsak er planlagt av mennesker, men der  

        vesentlige innslag av natur kan utgjøre en viktig del (RA,  

        Forvaltning av historiske hager og parker i Norge,  

        forprosjekt, sluttrapport, del 1) 

 

gull 
    OT: metaller 

 

gullsmeder 
    BF: sølvsmeder 

    OT: håndverkere 

 

gullsmedkunst (aktivitet) 
    OT: kunsthåndverk (aktivitet) 

 

gullsmedkunst (objekter) 
    OT: kunsthåndverk (objekter) 

    UT: filigransarbeider 

    SO: metallkunst (objekter) 

 

gulv 
    BF: golv 

        gulvbelegg 

    OT: bygningsdeler 

    UT: kirkegulv 

 {gulv inndelt etter materiale} 

        jordgulv 
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        steingulv 

        tregulv 

 

gulvbelegg 
  BRUK: gulv 

        keramiske fliser 

        linoleum 

        tepper 

 

gulvfliser 
  BRUK: keramiske fliser 

 

gulvlister 
    OT: listverk 

 

gulvtepper 
  BRUK: tepper 

 

gyllenlær 
    OT: kunsthåndverk (objekter) 

    SO: lær 

 

gymsaler 
  BRUK: treningslokaler 

 

gågater 
    OT: gater 

   DEF: gate for fotgjengere der biltrafikk er forbudt (el.  

        begrenset til visse tidsrom) (bo) 

 

gårder 
  BRUK: gårdsanlegg 

 

gårdsanlegg 
    BF: bondegårder 

        gårder 

        gårdsbebyggelse 

        gårdsbruk 

        gårdstun 

        landbruksbygninger 

    OT: boliger, gårdsanlegg og fritidsbebyggelse # 

    UT: fjellgårder 

        gårdsanleggets bygninger og deler # 

        husmannsplasser 

        setrer 

        småbruk 

        storgårder 

        tun 

        ødegårder 

    SO: rural bebyggelse 

        våningshus 

   DEF: et fast anlegg for gårdsdrift og beboelse (kms) 

 

gårdsanleggets bygninger og deler # 
    OT: gårdsanlegg 

    UT: innhus 

        steinbuer 

        uthus (gårdsanlegg) 

 

gårdsbebyggelse 
  BRUK: gårdsanlegg 
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gårdsbruk 
  BRUK: gårdsanlegg 

        småbruk 

 

gårdshauger 
    BF: hauger 

    OT: ruiner og tufter # 

   DEF: rester etter en gårdsbosetning fra jernalder og middelalder  

        i Nord-Norge (kms) 

 

gårdsnavn 
    OT: navn 

    SO: stedsnavn 

 

gårdsplasser 
    OT: plasser (arealer) 

    SO: gårdsrom 

        tun 

   DEF: åpen plass ved el. mellom husene (bo) 

 MERKN: brukes for plasser ikke tilknyttet gårdsanlegg 

 

gårdsrom 
    BF: bakgårder (arealer) 

    OT: plasser (arealer) 

    SO: gårdsplasser 

        klostergårder 

 MERKN: liten plass omgitt av bygninger (ofte bygårder), murer el.l. 

 

gårdstun 
  BRUK: gårdsanlegg 

 

gårdsturisme 
  BRUK: bygdeturisme 

 

gårdsveger 
    BF: gårdsveier 

    OT: veger 

   DEF: vei fra hovedveien til en gard (bo) 

 

gårdsveier 
  BRUK: gårdsveger 

 

Haagkonvensjonen - 1954 
    BF: Convention for the Protection of Cultural Property in the  

        Event of Armed Conflict 

        Hague Convention 

        Konvensjonen om vern av kulturminner i tilfelle krig 

        Overenskomst om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av  

        væpnet konflikt 

    OT: konvensjoner 

    SO: beredskap 

 MERKN: The Convention on the Protection of Cultural Property in  

        the Event of Armed Conflict. Vedtatt i 1954 i Haag på  

        inititativ fra UNESCO 

 

hagebruk 
    OT: jordbruk 

    SO: gartnerier 

        hager 

   DEF: dyrking av grønnsaker, frukt, bær og blomster (bo) 
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hagebyer 
    OT: by- og tettstedslandskap # 

 

hagekunst 
  BRUK: hager 

        parker 

 

hagemøbler 
    OT: utemøbler 

 

hager 
    BF: hagekunst 

    OT: grøntanlegg 

    UT: forhager 

        fyrhager 

        hotellhager 

        kjøkkenhager 

        klosterhager 

        kolonihager 

        rosehager 

        skolehager 

        urtehager 

    SO: botaniske hager 

        Firenzecharteret - 1982 

        hagebruk 

        parker 

 

Hague Convention 
  BRUK: Haagkonvensjonen - 1954 

 

halm 
    BF: strå 

    OT: plante- og dyrematerialer # 

    SO: isolasjonsmaterialer 

   DEF: strå og blad av modent korn, av belgvekster og av  

        engvekster høstet til frø, særlig etter at kornet eller  

        frøet er skilt fra ved tresking (ag) 

 

handel 
    OT: tertiærnæringer # 

    UT: eksport 

        import 

        kjøp 

        pomorhandel 

        salg 

 

handelsfartøy 
  BRUK: fraktefartøy 

 

handelssteder 
    OT: by- og tettstedslandskap # 

    UT: kaupanger 

        kjøpsteder 

    SO: markedsplasser 

 

handlingsbåren kunnskap 
    BF: tradisjonsbåren kunnskap 

    OT: tradisjoner 

    SO: håndverk 
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handlingsplaner 
    OT: planer 

    UT: lokal agenda 21 

 

hanebjelker 
    OT: takkonstruksjoner 

    SO: bjelker 

   DEF: horisontal trebjelke som brukes i takkonstruksjoner for å  

        binde to sperrearmer sammen (kms) 

 

hangarer 
    OT: flyplasser 

 MERKN: brukes oftest om flyhangarer som skal beskytte fly mot vær  

        og vind og fungere som verksted 

 

hanseater 
    OT: mennesker 

 

harpikser 
    OT: plante- og dyrematerialer # 

    SO: fernisser 

 

hasper 
    BF: vindushasper 

    OT: bygningsdetaljer 

 

hauger 
  BRUK: gravhauger 

        gårdshauger 

        kullhauger (arkeologi) 

        slagghauger 

 

hav 
    BF: sjøområder 

    OT: naturlandskap 

 

havari 
  BRUK: forlis 

 

havbruk 
  BRUK: akvakultur 

 

havner 
    BF: marinaer 

    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

    UT: kaier (havneanlegg) 

        moloer 

        uthavner 

    SO: anlegg 

        reiselivsanlegg 

   DEF: sted der fartøy kan losse og laste el. søke ly for vind og  

        sjøgang (bo) 

 

havremøller 
  BRUK: møller 

 

Havrettskonvensjonen - 1982 
    BF: FNs havrettskonvensjon 

    OT: konvensjoner 

 MERKN: FNs havrettskonvensjon. United Nations Convention on the  

        Law of the Sea of 10 December 1982 
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heiser 
    OT: bygningsdeler 

 

hekktrålere 
    OT: trålere 

   DEF: tråler hvor trålen settes ut og trekkes inn over en slipp i  

        hekken (ag) 

 

helgener 
    BF: skytshelgener 

    OT: mennesker 

    UT: apostler 

        jomfru Maria 

        St. Eystein 

        St. Hallvard 

        St. Olav 

        St. Sunniva 

    SO: ikoner (helgenbilder) 

 

hellebruer 
    OT: bruer 

   DEF: steinbru der fundamentene mures opp og lysåpningen blir  

        dekket av steinheller (vdir) 

 

hellegroper 
    OT: groper 

 MERKN: ovale eller rektangulære groper, avgrenset med kantstilte  

        heller. Hellegropene ble trolig brukt til å framstille olje  

        fra hvalspekk 

 

hellekister 
    OT: gravkister (arkeologi) 

   DEF: vanligvis graver med rektangulære kamre av steinheller,  

        omgitt av lave hauger eller røyser (na) 

 

hellemalerier 
    OT: bergkunst 

    SO: malerier 

 

hellere 
    BF: bohellere 

    OT: landformer og naturformasjoner # 

   DEF: overheng under bergvegg eller liten hule hvor åpningen er  

        større enn dybden(ag) 

 

helleristninger 
    OT: bergkunst 

    UT: jordbruksristninger 

        oppmalte helleristninger 

        skålgroper 

        veideristninger 

    SO: ristninger 

 MERKN: bilder som er hugget eller risset inn i bergflater og løse  

        steiner 

 

hellig olav 
  BRUK: St. Olav 

 

helligdager 
    OT: tid 
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    SO: merkedager 

 

helligdommer 
    OT: sakrale bygg og anlegg # 

    SO: hellige steder 

 

hellige fjell 
    OT: hellige steder 

    SO: fjell 

 

hellige kilder 
    OT: hellige steder 

    SO: kilder (oppkommer) 

 

hellige steder 
    OT: plasser og steder # 

    UT: hellige fjell 

        hellige kilder 

        hellige vann 

        kultsteder 

        sieidi 

    SO: helligdommer 

 

hellige vann 
    OT: hellige steder 

    SO: innsjøer 

 

helse 
    OT: samfunnsliv # 

    UT: sykdommer 

 

helsebygg 
    BF: helseinstitusjoner 

    OT: idretts- og helsebygg # 

    UT: hospitaler 

        kurbad (bygningskategori) 

        sanatorier 

        sykehjem 

        sykehus 

 

helsefarlige materialer 
    BF: gifter 

    OT: kjemikalier 

    UT: miljøgifter 

    SO: materialer 

 

helseinstitusjoner 
  BRUK: helsebygg 

 

hemser 
    BF: hjeller (rom) 

 MERKN: lite soveloft, åpent ut mot selve hovedrommet 

 

hendelser og begivenheter # 
    OT: aktiviteter, hendelser og prosesser # 

    UT: Arkitekturvernåret 1975 

        brann 

        forlis 

        jubileer 

        kongekroninger 

        konkurranser 
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        Kulturminneåret 1997 

        Kulturminneåret 2009 

        naturkatastrofer 

        Olympiske vinterleker 1952 

        Olympiske vinterleker 1994 

        religiøse hendelser og aktiviteter # 

 

hengebruer 
    OT: bruer 

    SO: flytebruer 

        skråstagsbruer 

   DEF: bruer som er fundamentert i bakken ved hver brufot med  

        kabler som henger i ett eller to tårn som holder brubanen  

        på plass (vdir) 

 

hengeskap 
    BF: bostkaster 

    OT: skap 

 

hengsler 
    OT: bygningsdetaljer 

 

hengverksbruer 
    OT: bruer 

 MERKN: brua er hengt opp i en konstruksjon. Det enkleste er to  

        stolper på hvert side som er fundamentert i brukaret og som  

        er slått sammen i toppen (vdir) 

 

hensynssoner 
    BF: regulering 

        verneområder 

    OT: kulturmiljøer 

        vernete kulturminner 

 MERKN: areal, angitt i kommuneplanens arealdel og  

        reguleringsplaner, der spesielle hensyn skal tas ved bruk  

        av arealet. Brukes bl.a. for å verne kulturminner,  

        kulturmiljøer og landskap 

 

heraldikk 
    OT: kulturkunnskap # 

    SO: våpenskjold 

   DEF: vitenskapen om våpenmerker, slektsvåpen, deres  

        sammensetning, farger og figurframstilling(bo) 

 

herberger 
  BRUK: gjestgiverier 

        skysstasjoner 

        sælehus 

 

hermetikkfabrikker 
    BF: konservesindustri 

    OT: industrianlegg 

    SO: fiskeindustri 

        næringsmiddelindustri 

 

herredshus 
  BRUK: rådhus 

 

herregårder 
  BRUK: storgårder 

 MERKN: storgård som har tilhørt adelsmann, eller med  
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        leilendingsbruk under seg 

 

hesjer 
    BF: høyhesjer 

    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

   DEF: 1) rekke av staurer med ståltråd mellom til å tørke høy el.  

        korn på 2) stillas til å henge fisk på til tørking (bo) 

 

hestekjøretøy 
    OT: kjøretøy 

   DEF: kjøretøy til transport av personer eller gods, trukket av  

        hest (eller annet trekkdyr 

 

himlinger 
    OT: tak 

   DEF: innvendig takflate (bo) 

 

historie 
    OT: humaniora # 

    UT: historiske kilder 

 {historie inndelt i fagemner} 

        bebyggelseshistorie 

        bosetningshistorie 

        byhistorie 

        faghistorie 

        lokalhistorie 

        sjøfartshistorie 

        slektshistorie 

    SO: arkitekturhistorie 

        idéhistorie 

        kulturhistorie 

        kunsthistorie 

        samfunnsvitenskap 

 

historikk 
    OT: dokumenter og litteratur # 

 

historisk arkeologi 
    OT: arkeologi 

    UT: middelalderarkeologi 

 MERKN: arkeologi som behandler perioder med skriftkultur 

 

historiske atlas 
    OT: atlas 

 

historiske kilder 
    BF: kilder 

        skriftlige kilder 

    OT: historie 

    SO: dokumentasjon 

        kildeskrifter 

 MERKN: kan være både skriftlige kilder og andre materielle kilder 

 

historiske skip 
  BRUK: bevaringsverdige fartøy 

 

historisme 
    OT: perioder # 

    UT: nybarokk (historisme) 

        nygotikk (historisme) 

        nyrenessanse (historisme) 
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        nyromansk stil (historisme) 

    SO: dragestil 

        sveitserstil 

   DEF: perioden mellom biedermeier og art nouveau, ca. 1850–95.  

        Den kjennetegnes ved at historiske stilarter ble benyttet  

        som inspirasjonskilde (ag) 

 MERKN: i Norge fram til ca. 1910 

 

hjeller (rom) 
  BRUK: hemser 

 

hjeller (tørkestillas) 
  BRUK: fiskehjeller 

        nothjeller 

 

hjeminnredning 
  BRUK: interiørarkitektur 

        interiører 

 

hjemmefronten (andre verdenskrig) 
    BF: motstandsbevegelsen (andre verdenskrig) 

    OT: andre verdenskrig 

    SO: utefronten (andre verdenskrig) 

 MERKN: samlebegrep for sivil og militær, organisert og uorganisert  

        motstand under andre verdenskrig 

 

hjulkors 
    BF: solkors 

    OT: symboler 

    SO: kors 

   DEF: likearmet kors omskrevet av en sirkel, slik at det får form  

        av et hjul med fire eiker (ag) 

 

hjørneskap 
    BF: kroskap 

        kråskap 

    OT: skap 

 

holdbarhet 
    BF: varighet 

    OT: egenskaper 

 

holdeplasser 
    BF: stoppesteder 

    OT: plasser og steder # 

 MERKN: stoppested for rutegående persontransport 

 

hoppbakker 
    OT: idrettsanlegg 

 

horg 
  BRUK: hov 

 

horisontalt panel 
    BF: liggende panel 

        supanel 

        vestlandspanel 

    OT: panel (kledning) 

 

hornarbeider 
    OT: kunsthåndverk (objekter) 
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    SO: beinarbeider 

 

hospitaler 
    BF: asyler 

        dollhus 

        psykiatriske sykehus 

        sinnssykehus 

    OT: helsebygg 

    SO: sykehus 

   DEF: betegnet i eldre tid hjem for fattige, gamle, syke og uføre  

         de fleste av dem var knyttet til klostre og kirker. [...]  

        i nyere tid brukes det om større sykehus av ehvert slag (ag) 

 

hoteller 
    OT: overnattingssteder 

    UT: hotellhager 

 

hotellhager 
    OT: hager 

        hoteller 

 

hov 
    BF: horg 

    OT: sakrale bygg og anlegg # 

    SO: offersteder 

   DEF: hedensk gudshus (bo) 

 

hovedbygninger 
    OT: boliger 

   DEF: på en gård: bygning der eieren bor (bo) 

 

hovedgårder 
  BRUK: storgårder 

 

hovedplaner 
    OT: planer 

 MERKN: brukes både i kommuneplanlegging, veiplanlegging m.m. 

 

hovedstasjoner (fangst) 
  BRUK: fangststasjoner 

 

hulekirker 
    OT: kirker 

 

hulemalerier 
    OT: bergkunst 

    SO: malerier 

   DEF: bergkunst hvor enkle og ensartede figurer er malt direkte  

        på huleveggen (kms) 

 

huler 
    OT: landformer og naturformasjoner # 

 

hulveger 
    BF: hulveier 

    OT: veger 

    SO: oldtidsveger 

   DEF: vei med et u-formet tverrsnitt pga. slitasje og erosjon  

        (kms) 

 

hulveier 
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  BRUK: hulveger 

 

humaniora # 
    OT: fag # 

    UT: arkeologi 

        filosofi 

        historie 

        kulturkunnskap # 

        kunsthistorie 

        religion 

        språk 

        teologi 

    SO: vitenskap 

 

hummerparker 
    OT: oppdrettsanlegg 

    SO: akvakultur 

   DEF: inngjerding i sjøen for fanget hummer (bo) 

 

hus 
  BRUK: bygninger 

 

husbygging 
    BF: bygningslære 

    OT: byggevirksomhet 

    SO: byggeteknikk 

 

husdyr 
    OT: dyr 

 

husdyrhold 
    BF: fehold 

    OT: jordbruk 

 

husflid 
  BRUK: folkekunst 

        kunsthåndverk (aktivitet) 

 

husmaling (aktivitet) 
  BRUK: malerarbeid 

 

husmannsplasser 
    BF: plasser (husmannsplasser) 

    OT: gårdsanlegg 

    SO: husmenn 

   DEF: husmannsfolks hus med [evt.] tilliggende jord (bo) 

 

husmenn 
    BF: bygsel 

    OT: mennesker 

    SO: husmannsplasser 

   DEF: en mann som brukte en husmannsplass, dvs. en tomt eller et  

        større stykke av en gård [...] plassen var ikke særskilt  

        matrikulert (ag) 

 MERKN: vanligst i perioden 1650-1850 

 

hussopp 
  BRUK: sopp 

 

hustufter 
    BF: mangeromstufter 
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    OT: tufter 

    UT: gammetufter 

   DEF: rester av et hus, synlige eller skjult under bakken,  

        sjelden under vannoverflaten (kms) 

 MERKN: betegnelsen kan brukes både om rester etter forhistoriske  

        hus og hus fra nyere tid 

 

hvalfangst 
    OT: fangst 

 

hvalfangststasjoner 
    BF: hvalstasjoner 

    OT: fangststasjoner 

    UT: spekkovner 

 

hvalstasjoner 
  BRUK: hvalfangststasjoner 

 

hvelv 
    OT: bygningsdeler 

    SO: kupler 

 

hvelvbruer 
    OT: bruer 

    SO: buebruer 

   DEF: vanligvis en steinbru av naturstein, hogd stein eller  

        teglstein som er bygget i en bue over en forskaling. Buen  

        tar opp trykket av egenvekteten og trafikken (vdir) 

 

hvelvtak 
    OT: tak 

 

hvilerom 
    OT: rom (værelser) 

 

hydranter 
    BF: brannhydranter 

    OT: vannforsyningsanlegg 

   DEF: innretning der brannslanger kan koples til  

        hovedvannledningen, ofte plassert på et fortau (bo) 

 

hydrofoilbåter 
    OT: fartøy 

 

hyller (møbler) 
    BF: reoler 

    OT: møbler 

    SO: konsoller (møbler) 

 

hytteområder 
    OT: landskap og arealer # 

    SO: hytter 

 

hytter 
    OT: fritidsbebyggelse 

    SO: fjellstuer 

        hytteområder 

        koier 

        turisthytter 

 

hærverk 
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    BF: skadeverk 

    OT: ødeleggelser 

    SO: graffiti 

        kriminalitet 

        skader 

 

høgfjellsveger 
    BF: høyfjellsveier 

    OT: veger 

   DEF: veg som går over skoggrensen og er hevet i forhold til  

        terrenget rundt slik at snøen skal kunne blåse vekk. Fra  

        ca. 1960 (vdir) 

 MERKN:  

 

høgskoler 
  BRUK: høyskoler 

 

hønsehus 
    OT: uthus (gårdsanlegg) 

 

høringer 
    BF: høringsuttalelser 

    OT: saksbehandling 

   DEF: utspørring av personer [el. institusjoner] for å klarlegge  

        en (politisk) sak, uttalelse fra sakkyndige og berørte  

        parter i en sak (bo) 

 

høringsuttalelser 
  BRUK: høringer 

 

høst 
    OT: årstider # 

 

høyblokker 
  BRUK: boligblokker 

        høyhus 

 

høyfjellsveier 
  BRUK: høgfjellsveger 

 

høyhesjer 
  BRUK: hesjer 

 

høyhus 
    BF: blokker (bygningskategori) 

        høyblokker 

        skyskrapere 

    OT: bygninger 

    SO: boligblokker 

 MERKN: frittliggende bygning med mer enn fem etasjer og heis, men  

        har vanligvis minst åtte etasjer 

 

høyskoler 
    BF: høgskoler 

    OT: skoler 

   DEF: læreanstalt som normalt bygger på eksamen fra en  

        videregående skolen (bo) 

 

høyspentledninger 
  BRUK: kraftledninger 
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høytider 
  BRUK: høytidsdager 

        jul 

        påske 

 

høytidsdager 
    BF: høytider 

    OT: religiøse hendelser og aktiviteter # 

        tid 

    UT: jul 

        påske 

 MERKN: 1. juledag, 1. påskedag, 1. pinsedag, 1. mai og 17. mai 

 

høyttalere 
  BRUK: lydanlegg 

 

håndbrannslokkere 
  BRUK: brannslokkingsapparater 

 

håndbøker 
  BRUK: oppslagsbøker 

 

håndverk 
    OT: sekundærnæringer # 

    UT: bøkkerhåndverk 

        kunsthåndverk (aktivitet) 

        malerarbeid 

        murerhåndverk 

        pottemakerhåndverk 

        salmakerhåndverk 

        skomakerhåndverk 

        smedhåndverk 

        snekkerhåndverk 

        tømrerhåndverk 

    SO: handlingsbåren kunnskap 

 

håndverkere 
    OT: mennesker 

    UT: blikkenslagere 

        byggmestere 

        garvere 

        gipsmakere 

        gjørtlere 

        glassmestere 

        gullsmeder 

        klokkestøpere 

        malere 

        murere 

        skomakere 

        smeder 

        snekkere 

        steinhuggere 

        tømrere 

    SO: laugsvesen 

 

ICAHM Charter - 1990 
  BRUK: Lausannecharteret - 1990 

 

ICOMOS Charter - Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of 
Architectural Heritage 

  BRUK: Principles for the Analysis, Conservation and Structural  
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        Restoration of Architectural Heritage - 2003 

 

ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites 
  BRUK: Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural  

        Heritage Sites - 2008 

 

ICOMOS Charter for the Protection and Management of Archaeological Heritage 
  BRUK: Lausannecharteret - 1990 

 

ICOMOS Charter on Cultural Routes 
  BRUK: Charter on Cultural Routes - 2008 

 

ICOMOS Principles for the Preservation and Conservation/Restoration of Wall Paintings 
  BRUK: Principles for the Preservation and  

        Conservation/Restoration of Wall Paintings - 2003 

 

idehistorie 
  BRUK: idéhistorie 

 

idéhistorie 
    BF: idehistorie 

    OT: filosofi 

    UT: ideologi 

    SO: historie 

   DEF: gren av historieforskningen som særlig tar for seg de  

        viktigste ideer og åndsstrømninger til ulike tider (bo) 

 

identifisering 
    OT: vitenskapelige metoder # 

 

identitet 
    BF: identitetsverdier 

        tilhørighet 

    OT: kultur 

    SO: etnisitet 

        nasjonalisme 

 

identitetsverdier 
  BRUK: identitet 

 

ideologi 
    OT: idéhistorie 

    UT: nasjonalisme 

 

idrett 
    BF: sport 

    OT: aktiviteter # 

 

idretts- og helsebygg # 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: badeanlegg 

        helsebygg 

        idrettsanlegg 

 

idrettsanlegg 
    BF: idrettsbaner 

        idrettsparker 

        sportsarenaer 

        sportsplasser 

        stadion 
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    OT: idretts- og helsebygg # 

    UT: golfbaner 

        hoppbakker 

        kjeglebaner 

        ridehus 

        skytebaner 

        stupetårn 

        treningslokaler 

    SO: anlegg 

        friområder 

        grøntanlegg 

 

idrettsbaner 
  BRUK: idrettsanlegg 

 

idrettsparker 
  BRUK: idrettsanlegg 

 

ikoner (helgenbilder) 
    OT: kirkekunst 

    SO: helgener 

        panelmalerier 

 MERKN: gresk-ortodoks helgenbilde 

 

ikonografi 
    OT: kunsthistorie 

    SO: motiver 

   DEF: vitenskapen om et kunstverks innhold og betydning,  

        bildelære(bo) 

 

IKT 
    BF: informasjonsteknologi 

        IT (informasjonsteknologi) 

    OT: allment # 

    UT: databaser 

        digitalisering 

        GIS 

        metadata 

        nettsteder 

        skanning 

 

ildhus 
  BRUK: eldhus 

 

ildsteder (bygningsdeler) 
    OT: bygningsdeler 

    UT: arran 

        ovner (bygningsdeler) # 

        peiser 

    SO: bosetningsspor 

        oppvarming 

   DEF: åpen ild i bygning for oppvarming, matlageing o.l. (ag) 

 

ildsteder (plasser) 
    OT: plasser (arealer) 

    UT: barkegruer 

 

ILO-konvensjon om urfolk og stammefolk i selvstendige stater 
  BRUK: Konvensjon om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige  

        stater - 1989 
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imitasjoner 
  BRUK: kopier 

 

immateriell kulturarv 
    BF: immaterielle kulturminner 

    OT: kulturarv 

    SO: Konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven - 2003 

   DEF: praksis, framstillinger, uttrykk, kunnskap og ferdigheter.  

        For kulturminneforvaltningen er den immaterielle  

        kulturarven knyttet til det vi ikke kan ta på ved et  

        kulturminne. Dette gjelder for eksempel tro, tradisjoner,  

        sagn og hendelser (of) 

 

immaterielle kulturminner 
  BRUK: immateriell kulturarv 

 

immigrasjon 
  BRUK: innvandring 

 

import 
    OT: handel 

    SO: kjøp 

        UNESCO-konvensjonen - 1970 

        Unidroit-konvensjonen - 1995 

 

impregnering (aktivitet) 
    OT: teknikk 

    SO: impregnering (materiale) 

 

impregnering (materiale) 
    OT: kjemikalier 

    SO: impregnering (aktivitet) 

 

indikatorer 
  BRUK: miljøindikatorer 

 

indirekte datering 
  BRUK: dinoflagellatanalyse 

        pollenanalyser 

 

industri 
    OT: sekundærnæringer # 

    UT: båtbygging 

        elektroteknisk industri 

        grafisk industri 

        jern- og metallindustri 

        jord- og steinindustri 

        kalkbrenning 

        kjemisk industri 

        lærindustri 

        maskinindustri 

        næringsmiddelindustri 

        skipsbygging 

        tekstilindustri 

        transportmiddelindustri 

        treindustri 

    SO: industrianlegg 

 

industrialisering 
    OT: sosiale prosesser # 
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industrianlegg 
    BF: fabrikker 

        industribygninger 

    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

    UT: aluminiumsverk 

        bakerier 

        boktrykkerier 

        bomullsfabrikker 

        brennerier 

        bryggerier 

        båtbyggerier 

        dokkanlegg 

        fargerier 

        garverier 

        gassverk 

        glassverk 

        hermetikkfabrikker 

        jernverk 

        kalkovner 

        karbidfabrikker 

        kjelehus 

        kobberverk 

        konfeksjonsfabrikker 

        kraftverk 

        kunstgjødselfabrikker 

        maling- og lakkfabrikker 

        margarinfabrikker 

        meierier 

        melkefabrikker 

        metallvarefabrikker 

        møbelfabrikker 

        møller 

        nikkelverk 

        oljeraffinerier 

        papirfabrikker 

        petrokjemiske anlegg 

        porselensfabrikker 

        potetmelfabrikker 

        reperbaner 

        saftfabrikker 

        sagbruk 

        sementfabrikker 

        sildemelfabrikker 

        sildeoljefabrikker 

        sinkverk 

        skofabrikker 

        slakterier 

        smelteverk 

        spinnerier 

        sprengstoffabrikker 

        støperier 

        sølvverk 

        såpefabrikker 

        teglverk 

        trankokerier 

        tresliperier 

        trevarefabrikker 

        trikotasjefabrikker 

        tønnefabrikker 

        ullvarefabrikker 

        utskipingsanlegg 
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        verft 

        verksteder 

        veverier 

        vinsjhus 

        våpenfabrikker 

    SO: anlegg 

        bergverk 

        industri 

        industrimuseer 

        produksjonslokaler 

   DEF: [anlegg] som huser industri (dvs. næringsvirksomhet som  

        består i å bearbeide råstoff) (bo) 

 

industriarv 
  BRUK: tekniske og industrielle kulturminner 

 

industribyer 
  BRUK: industristeder 

 

industribygninger 
  BRUK: industrianlegg 

 

industrielle kulturminner 
  BRUK: tekniske og industrielle kulturminner 

 

industrielt kulturminnevern 
  BRUK: tekniske og industrielle kulturminner 

 

industriminner 
  BRUK: tekniske og industrielle kulturminner 

 

industrimuseer 
    BF: bergverksmuseer 

    OT: museer 

    SO: industrianlegg 

 MERKN: industrianlegg omgjort til museum 

 

industriområder 
    OT: landskap og arealer # 

    SO: industristeder 

 

industristeder 
    BF: fabrikkbyer 

        industribyer 

    OT: by- og tettstedslandskap # 

    SO: industriområder 

 

infill 
    OT: bygninger 

    SO: tilpasningsarkitektur 

 MERKN: bygning som ligger mellom to husgavler i et  

        gatestrekk.[...] en gjenfylling av ledige "lommer", ofte  

        blant eldre bebyggelse som resultat av nedrevne gårder,  

        branntomter o.l. ((llv) 

 

informasjon 
    OT: formidling 

    UT: informasjonsvirksomhet 

        miljøinformasjon 

        offentlig informasjon 

    SO: kommunikasjon 
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informasjonsformidling 
  BRUK: formidling 

        informasjonsvirksomhet 

 

informasjonssentre 
    BF: naturinformasjonssentre 

    OT: kultur- og forsamlingsbygg # 

    SO: publikumsbygg 

 

informasjonsteknologi 
  BRUK: IKT 

 

informasjonstjenester 
  BRUK: informasjonsvirksomhet 

        veiledning (aktivitet) 

 

informasjonsvirksomhet 
    BF: informasjonsformidling 

        informasjonstjenester 

    OT: informasjon 

    SO: publisering 

        veiledning (aktivitet) 

 MERKN: inkl. publisering, utstillingsvirksomhet,  

        informasjonsformidling osv. 

 

infrarød fotografering 
    OT: fotografering 

    SO: undersøkelsesmetoder 

 

ingeniører 
    OT: mennesker 

 

innbo 
  BRUK: inventar 

 

inndeling 
  BRUK: fylkesinndeling 

        geistlig inndeling 

        kommuneinndeling 

        regioninndeling 

 

inneklima 
    BF: innemiljø 

    OT: klima 

 

innemiljø 
  BRUK: inneklima 

 

innerdører 
    OT: dører 

 

innervegger 
    OT: vegger 

 

innflytelse 
  BRUK: kulturpåvirkning 

 

inngangsdører 
  BRUK: ytterdører 
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inngangspartier 
    OT: bygningsdeler 

    SO: entréer (romtype) 

        portaler 

        vestibyler 

        vindfang 

        ytterdører 

 

inngrep 
    OT: aktiviteter # 

   DEF: det å gripe inn, regulere (bo) 

 

innhegninger 
    OT: innhegninger og grøfter # 

    UT: gjerder 

        kirkegårdsmurer 

 

innhegninger og grøfter # 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: bymurer 

        grøfter 

        innhegninger 

        støyskjermer 

        voller 

 

innhus 
    OT: gårdsanleggets bygninger og deler # 

    UT: borgstuer 

        bryggerhus 

        buer (bygningskategori) 

        bur (bygningskategori) 

        drengestuer 

        eldhus 

        kårbygninger 

        loft (bygningskategori) 

        masstuer 

        skåler (bygningskategori) 

        stuer (bygningskategori) 

        våningshus 

   DEF: fellesbetegnelse på de hus på en norsk bondegård som ikke  

        er uthus (arl) 

 

innkjøp 
  BRUK: kjøp 

 

innlandsfiske 
  BRUK: fiske 

 

innmark 
    BF: dyrket mark 

    OT: landbruksområder 

    UT: enger 

        åkrer 

   DEF: dyrket jord, gjerne innbefattet eng og mindre stykker  

        udyrket jord innenfor samme område (ag) 

 

innredning 
  BRUK: interiørarkitektur 

        interiører 

 

innsigelser 
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    OT: juridiske virkemidler # 

    SO: klager 

   DEF: Riksantikvaren, fylkeskommunene, Sametinget og en rekke  

        andre myndigheter kan fremme innsigelse, det vil si en  

        protest eller innvending mot forslag til arealplaner etter  

        plan- og bygningsloven (of) 

 

innsjøer 
    BF: sjøområder 

    OT: vassdrag 

    SO: hellige vann 

 

innskrifter 
    BF: epigrafikk 

        inskripsjoner 

    OT: tegn, skrift og markeringer # 

    UT: runeinnskrifter 

 

inntakshus 
    OT: vannkraftverk 

 MERKN: del av vannkraftverk 

 

inntun 
  BRUK: dobbelttun 

 

innvandrere 
  BRUK: minoriteter 

 

innvandring 
    BF: immigrasjon 

    OT: migrasjon 

    SO: bosetningshistorie 

 

innvendig malerarbeid 
  BRUK: malerarbeid 

 

innvielseskors 
    OT: kors 

 

insekter 
  BRUK: skadedyr 

 

inskripsjoner 
  BRUK: innskrifter 

 

installasjoner 
  BRUK: tekniske installasjoner 

 

institusjoner 
    BF: offentlige institusjoner 

    OT: organisasjoner 

 

instrukser 
    OT: regelverk # 

   DEF: forskrift, ordre, reglement (bo) 

 

intarsia 
    OT: dekor 

   DEF: møbeldekor som består i at biter av forskjellige treslag  

        legges sammen til mønstre (bo) 
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interiørarkitektur 
    BF: hjeminnredning 

        innredning 

    OT: arkitektur 

    SO: interiører 

 

interiører 
    BF: hjeminnredning 

        innredning 

    OT: bygningsdeler 

    UT: kirkeinteriører 

    SO: interiørarkitektur 

        inventar 

 

internasjonale avtaler 
    OT: avtaler 

    UT: EØS 

        konvensjoner 

        ratifikasjon 

        traktater 

    SO: internasjonale dokumenter # 

 

internasjonale dokumenter # 
    OT: dokumenter 

    UT: chartere 

        erklæringer 

    SO: internasjonale avtaler 

 

internasjonalt samarbeid 
    OT: samarbeid 

    UT: bistandsarbeid 

        EU 

        nordisk samarbeid 

 

internater 
    BF: skolehjem 

    OT: boliger 

        skoler 

   DEF: hjem for barn og ungdom som bor hjemmefra mens de går på  

        skole (kms) 

 

International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites 
  BRUK: Veneziacharteret - 1964 

 

International Cultural Tourism Charter - 1999 
    BF: Charter of Cultural Tourism 

    OT: chartere 

    SO: reiseliv 

 MERKN: vedtatt av ICOMOS i Mexico i 1999 

 

interneringsleirer 
    OT: andre verdenskrig 

        leirer # 

 

Internett 
  BRUK: nettsteder 

 

intervjuundersøkelser 
  BRUK: spørreundersøkelser 

 

inuiter 
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    BF: eskimoer 

    OT: urfolk 

 

inventar 
    BF: innbo 

        løsøre 

    OT: gjenstander # 

    UT: belysning (inventar) 

        bilder 

        billedrammer 

        bøker (inventar) 

        drikkestell 

        fotografier 

        gallionsfigurer 

        kammer (redskap) 

        kar og beholdere # 

        kirkeinventar 

        klokker 

        kniver 

        låser 

        musikkinstrumenter 

        mynter 

        møbler 

        nøkler 

        ovner (inventar) 

        primstaver 

        riksregalier 

        speil 

        spenner 

        spisebestikk 

        tobakkspiper 

        ur (tidsmåler) 

 {inventar inndelt etter materiale} 

        keramikk 

        leirkar 

        metallobjekter 

        tekstiler 

    SO: interiører 

   DEF: innbo og løsøre (bo) 

 

isdammer 
    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

 MERKN: dam som ble benyttet til å skjære ut is for bruk i  

        husholdningene og til eksport 

 

ishus 
    OT: bygninger tilknyttet boliger # 

    SO: isskjæring 

 

islam 
    OT: religioner # 

 

islamsk arkitektur 
    OT: arkitektur 

    SO: moskeer 

 

isolasjonsmaterialer 
    OT: byggematerialer 

    UT: glassvatt 

        steinull 

    SO: halm 
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        isolering (byggeteknikk) 

 

isolering (byggeteknikk) 
    BF: etterisolering 

    OT: byggevirksomhet 

    SO: isolasjonsmaterialer 

 

isskjæring 
    OT: primærnæringer # 

    SO: ishus 

 

Istanbul Declaration - 1996 
    BF: Istanbuldeklarasjonen 

    OT: erklæringer 

 MERKN: Istanbul Declaration on Human Settlements, vedtatt av FN 

 

Istanbuldeklarasjonen 
  BRUK: Istanbul Declaration - 1996 

 

istandsetting 
    BF: oppussing 

        renovering 

        reparasjon 

        utbedring 

    OT: behandling 

        bevaring 

    UT: spunsing 

    SO: konservering 

        rehabilitering 

        restaurering 

        sikring 

        skjøtsel 

        vedlikehold 

   DEF: reparasjonsarbeid for å bringe en bygning, del av en  

        bygning eller et annet objekt opp på et ordinært  

        vedlikeholdsnivå, slik at bare løpende vedlikehold vil være  

        nødvendig senere (of) 

 

IT (informasjonsteknologi) 
  BRUK: IKT 

 

jakt 
    BF: veiding 

    OT: primærnæringer # 

    SO: fangst 

 

jakter (fartøy) 
    OT: fartøy 

   DEF: enmastet, plattgattet seilfartøy med gaffelrigg (og ofte  

        skværseil) (bo) 

 

jaktslott 
    OT: fritidsbebyggelse 

 

jaspis 
    BF: jaspisbrudd 

    OT: mineraler 

 

jaspisbrudd 
  BRUK: jaspis 

        mineralutvinningsanlegg 
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jekter 
    OT: fartøy 

   DEF: (halvdekket) føringsfartøy med høy, opprettstående stavn  

        (bo) 

 

jern 
    OT: metaller 

    UT: smijern 

        støpejern 

 

jern- og metallindustri 
    BF: elektrokjemisk industri 

        ferrolegeringsindustri 

        jernframstilling 

        jernindustri 

        metallindustri 

        metallurgisk industri 

        stålindustri 

        verkstedindustri 

    OT: industri 

    SO: aluminiumsverk 

        jernverk 

        kobberverk 

        mekaniske verksteder 

        metallvarefabrikker 

        nikkelverk 

        sinkverk 

        smelteverk 

 

jern- og stålfartøy 
    BF: stålfartøy 

    OT: fartøy 

 

jernalder 
    OT: perioder # 

    UT: førromersk jernalder 

        romertid 

        vikingtid 

    SO: folkevandringstid 

        merovingertid 

 MERKN: ca 500 f.Kr.-ca 1050 e.Kr i Norden 

 

jernarkitektur 
  BRUK: jernkonstruksjoner 

 

jernbanebruer 
    OT: bruer 

 

jernbanebygninger 
  BRUK: jernbanestasjoner 

 

jernbaneferger 
  BRUK: ferger 

 

jernbanemuseer 
    OT: museer 

    SO: jernbaner 

 

jernbaneparker 
  BRUK: stasjonsparker 
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jernbaner 
    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

    UT: dreieskiver (jernbaner) 

        jernbanestasjoner 

        KL-anlegg (jernbaner) 

        museumsjernbaner 

        signalanlegg 

        skinneganger 

        vanntårn 

    SO: jernbanemuseer 

        kollektivtransport 

        transportmidler 

 

jernbanestasjoner 
    BF: jernbanebygninger 

        stasjoner (jernbaner) 

        stoppesteder 

        togstasjoner 

    OT: jernbaner 

    UT: godsbygninger 

        lokomotivstaller 

        plattformer (jernbaner) 

        stasjonsbygninger 

        stasjonsparker 

    SO: reiselivsanlegg 

 

jernbaneutbygging 
    OT: anleggsvirksomhet 

    SO: utbygging 

 

jernframstilling 
  BRUK: jern- og metallindustri 

        jernutvinning 

 

jernindustri 
  BRUK: jern- og metallindustri 

        jernverk 

 

jernkakkelovner 
  BRUK: jernovner 

 

jernkonstruksjoner 
    BF: jernarkitektur 

    OT: metallkonstruksjoner 

 

jernovner 
    BF: jernkakkelovner 

        støpejernsovner 

    OT: ovner (inventar) 

    SO: støpejern 

 

jernskulpturer 
    OT: skulpturer 

    SO: støpejern 

 

jernutvinning 
    BF: jernframstilling 

    OT: sekundærnæringer # 

    SO: jernverk 

        jernvinneanlegg 
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        metallurgi 

 

jernvareindustri 
  BRUK: metallvarefabrikker 

 

jernverk 
    BF: jernindustri 

        malmverk 

        stålindustri 

    OT: industrianlegg 

    UT: masovner 

        stålverk 

    SO: jern- og metallindustri 

        jernutvinning 

        smelteverk 

 

jernvinneanlegg 
    BF: blestertufter 

        myrmalmuttak 

        røsteplasser 

    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

    UT: jernvinneovner 

        kullhauger (arkeologi) 

        malmlagre (arkeologi) 

    SO: jernutvinning 

        slagghauger 

   DEF: om e. forh.: (sted der en drev) utvinning av jern av  

        myrmalm (bo) 

 

jernvinneovner 
    BF: ovner 

    OT: jernvinneanlegg 

   DEF: ovn brukt til fremstilling av jern (kms) 

 

Jesus 
  BRUK: Kristus 

 

jettegryter 
    OT: landformer og naturformasjoner # 

 

johannitterordenen 
    OT: klosterordener 

 

jomfru Maria 
    BF: madonna 

        Maria (madonna) 

    OT: helgener 

 

jord- og steinindustri 
    BF: steinindustri 

    OT: industri 

    SO: glassverk 

        kalkovner 

        porselensfabrikker 

        pottemakerier 

        sementfabrikker 

        steinbrudd 

        teglverk 

 

jord (byggemateriale) 
  BRUK: leire (byggemateriale) 
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jord (løsmasse) 
    OT: materialer 

    UT: grus 

        leirjord 

        sand 

        silt 

        skjellsand 

 

jordbruk 
    BF: åkerbruk 

    OT: landbruk 

    UT: bureising 

        byjordbruk 

        fruktdyrking 

        hagebruk 

        husdyrhold 

        korndyrking 

        lauving 

        nydyrking 

        seterdrift 

        svedjebruk 

 

jordbrukets kulturlandskap 
  BRUK: jordbrukslandskap 

 

jordbruksavtalen 
    BF: jordbruksforhandlinger 

        jordbruksoppgjør 

    OT: avtaler 

    SO: landbrukspolitikk 

 

jordbruksforhandlinger 
  BRUK: jordbruksavtalen 

 

jordbrukslandskap 
    BF: jordbrukets kulturlandskap 

    OT: kulturlandskap 

    SO: landbruksområder 

 

jordbruksoppgjør 
  BRUK: jordbruksavtalen 

 

jordbrukspolitikk 
  BRUK: landbrukspolitikk 

 

jordbruksristninger 
    OT: helleristninger 

   DEF: [helleristninger der] figurene er stiliserte og preges av  

        skip, men motivene omfatter også husdyr, mennesker,  

        jaktscener, fotsåler, vogner, skålgroper, samt symboler som  

        er vanskeligere å tolke (kms) 

 

jordbygninger 
    BF: adobehus 

        jordhus 

        leirbygninger 

        stampejordhus 

    OT: bygninger 

    SO: leire (byggemateriale) 
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jordebøker 
    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

   DEF: fortegnelse over eiendommer som tilhører en  

        eiendomsbesitter (bo) 

 

jordegods 
    BF: gods 

    OT: landbruksområder 

    UT: kirkegods 

        krongods 

        takmark 

 MERKN: fellesbetegnelse for kirke-, kloster-, adelsgods osv. 

 

jordgulv 
    OT: gulv 

 

jordhus 
  BRUK: jordbygninger 

 

jordkjellere 
    OT: uthus (gårdsanlegg) 

    SO: kjellere (bygningsdeler) 

   DEF: frittliggende hus på en gård. Selve kjellerrommet er bygd i  

        stein og er helt eller delvis gravd ned i bakken. Som  

        overdekning ble det brukt jord eller en takkonstruksjon i  

        tre (kms) 

 

jordskifte 
    BF: teigdeling 

        utskifting (jus) 

    OT: eiendomsrett 

    SO: makeskifte 

   DEF: skifte av jord mellom garder [...] slik at hver gard mest  

        mulig får sin jord samlet (bo) 

 

jordskjelv 
  BRUK: naturkatastrofer 

 

jordskred 
    OT: naturkatastrofer 

 

jubileer 
    OT: hendelser og begivenheter # 

        tid 

 

jugendstil 
  BRUK: art nouveau (jugend) 

 

jul 
    BF: høytider 

    OT: høytidsdager 

 

juridiske virkemidler # 
    OT: jus (forvaltning) 

    UT: avtaler 

        forbud 

        innsigelser 

        klager 

        konsesjoner 

        kontrakter 

        menneskerettigheter 
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        regelverk # 

        vedtak 

    SO: virkemidler 

 

jus (fag) 
    BF: rettshistorie 

        rettsvitenskap 

    OT: fag # 

    UT: rettskildelære 

 {jus inndelt i fagemner} 

        forvaltningsrett 

        kirkerett 

        miljørett 

        privatrett 

        strafferett 

 

jus (forvaltning) 
    OT: forvaltning, organisasjoner, jus og økonomi # 

    UT: juridiske virkemidler # 

        rettssaker 

 {jus inndelt etter aktører} 

        forvaltningsmyndigheter # 

        tiltakshavere 

 {jus inndelt etter type rett} 

        forvaltningsrett 

        kirkerett 

        miljørett 

        privatrett 

        strafferett 

 

justisforvaltning # 
    OT: forvaltning 

    UT: fengselsvesen 

 

jærhus 
    OT: boliger 

 MERKN: eldre hus på Jæren, med en indre, tømret kjerne og  skut i  

        hver kortende 

 

jættestuer 
  BRUK: megalittgraver 

 

jøder 
    OT: nasjonale minoriteter 

    SO: jødiske kulturminner 

        jødiske museer 

 

jødiske kulturminner 
    OT: kulturminner 

    SO: jøder 

 

jødiske museer 
    OT: museer 

    SO: jøder 

 

kabbefjøs 
  BRUK: kabbehus 

 

kabbehus 
    BF: kabbefjøs 

        kubbehus 
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    OT: bygninger 

    SO: kabbeteknikk 

 MERKN: hus murt av runde eller kløvde kubber, som legges på tvers  

        av veggen 

 

kabbeteknikk 
    BF: kubbeteknikk 

    OT: byggeteknikk 

    SO: kabbehus 

 MERKN: byggeteknikk der veggene mures opp med vedkubber eller  

        kløyvd ved, på tvers av veggens lengderetning 

 

kabelbaner 
  BRUK: taubaner 

 

kabelskip 
  BRUK: spesialfartøy 

 

kafeer 
    BF: cafeer 

        kafeteriaer 

    OT: serveringssteder 

    SO: konditorier 

   DEF: lite, enkelt serveringssted (bo) 

 

kafeteriaer 
  BRUK: kafeer 

        kantiner 

 

kaier (havneanlegg) 
    BF: båtvorrer 

        fergekaibruer 

        fergekaier 

    OT: havner 

    UT: brygger (kaianlegg) 

        steinkaier 

    SO: utskipingsanlegg 

   DEF: byggverk for lasting og lossing av fartøy (bo) 

 

kakkelovner 
    OT: ovner (inventar) 

   DEF: betegnelsen kakkelovn ble fra 1700-tallet brukt i Norge om  

        et ildsted av støpejern eller kleberstein med eget ilegg og  

        egen røykgang [...] knyttes ofte til en bestemt type  

        selvstendig ildsted, svenskeovnen, der overflaten er dekket  

        med keramiske fliser (ag) 

 MERKN: betegnelsen bør bare brukes om ovner med keramiske fliser  

        (sjeldne i norge) 

 

kald krig 
  BRUK: den kalde krigen 

 

kalendere 
    BF: almanakker 

    OT: dokumenter og litteratur # 

    SO: primstaver 

        tidsregning 

 

kalk (materiale) 
    OT: materialer 

 



  

 

 

142 

kalkbrennerier 
  BRUK: kalkovner 

 

kalkbrenning 
    OT: industri 

    SO: kalkovner 

 

kalkbrudd 
  BRUK: kalkverk 

 

kalker (kar) 
  BRUK: alterkalker 

 

kalking 
  BRUK: kalkmaling (materiale) 

 

kalkmalerier 
    OT: malerier 

    SO: freskomalerier 

        seccomalerier 

        veggmalerier 

 

kalkmaling (materiale) 
    BF: kalking 

    OT: uorganisk maling (materiale) 

 

kalkmørtel 
    OT: mørtel 

 

kalkovner 
    BF: kalkbrennerier 

        ovner 

    OT: industrianlegg 

    SO: jord- og steinindustri 

        kalkbrenning 

        kalkverk 

   DEF: brukt til å brenne kalkstein, [...] plassert i nærheten av  

        kalkbrudd  (kms) 

 

kalkpuss 
  BRUK: puss 

 

kalkstein 
    OT: bergarter 

    UT: kritt (kalkstein) 

 

kalkverk 
    BF: kalkbrudd 

    OT: steinbrudd 

    SO: kalkovner 

   DEF: kalkbrudd med kalkbrenning (bo) 

 

kalsedon 
    BF: kalsedonbrudd 

    OT: kvarts 

 

kalsedonbrudd 
  BRUK: kalsedon 

        mineralutvinningsanlegg 

 

kalvarier 
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    OT: kunst 

    SO: Kristus 

        krusifikser 

   DEF: skulptural fremstilling av korsfestelsen, ofte med helgener  

        (kalvariegruppe)(ls) 

 

kaminer 
  BRUK: ovner (inventar) 

 

kammer (redskap) 
    OT: inventar 

   DEF: redskap med tinder til å rense el. gre noe med (bo) 

 

kammerser 
    OT: rom (værelser) 

 MERKN: lite værelse 

 

kampanjer 
    OT: markedsføring 

    SO: Arkitekturvernåret 1975 

        Kulturminneåret 1997 

        Kulturminneåret 2009 

 

kanaler 
    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

    UT: sluser 

    SO: fløtingsanlegg 

        vassdragsinnretninger 

   DEF: kunstig vassveg for fartøy, tømmer m.m. eller stor renne  

        for framføring av vann (ei) 

 

kandelabre 
  BRUK: lysestaker 

 

kanonbrønner 
    OT: forsvarsanleggs deler # 

 MERKN: fordypning i, eller oppbygging av terrenget, for plassering  

        av kanon 

 

kanoner 
    OT: våpen 

    UT: tårnkanoner 

 

kanonkasematter 
  BRUK: kasematter 

 

kantiner 
    BF: kafeteriaer 

    OT: serveringssteder 

   DEF: kafeteria ved militærforlegning, bedrift o.l. (bo) 

 

kapeller 
    OT: kirker 

    UT: baptisterier 

        gravkapeller 

        skolekapeller 

 

kapiteler 
    OT: søyler 

   DEF: (utsmykket) øverste del av søyle el. pilar (bo) 
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kapittelhus 
    OT: kirkers bygningsdeler # 

   DEF: møterom for den styrende forsamling, kapitlet [...] i et  

        kloster eller et annet kirkeadministrativt område (arl) 

 

kar (beholdere) 
    BF: beholdere 

    OT: kar og beholdere # 

    UT: drikkekar 

        leirkar 

        rituelle kar 

 

kar og beholdere # 
    OT: inventar 

    UT: kar (beholdere) 

        skrin 

 

karbidfabrikker 
    OT: industrianlegg 

    SO: kjemisk industri 

 

karmer 
  BRUK: dørkarmer 

        vinduskarmer 

 

karmlister 
  BRUK: dørlister 

        vinduslister 

 

karnapper 
    OT: bygningsdeler 

 

karolingisk stil 
    OT: perioder # 

 MERKN: stilart i deler av Vest-Europa under Karl den store  

        (768-814) 

 

kart 
    OT: dokumenter og litteratur # 

    UT: atlas 

        sjøkart 

        temakart 

 

kasein 
    OT: plante- og dyrematerialer # 

   DEF: fosforholdig protein i melk, ostestoff (bo) 

 

kasematter 
    BF: kanonkasematter 

    OT: forsvarsanleggs deler # 

 MERKN: bombesikkert rom i et festningsanlegg 

 

kaserner 
  BRUK: forlegninger 

 

kassasjon 
    OT: aktiviteter # 

   DEF: vraking, kassering, utsortering (ag) 

 MERKN: brukes spesielt om militære bygninger 

 

kassebruer 
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  BRUK: bjelkebruer 

   DEF: bruer bygget etter prinsippet om å bygge utover fra et  

        brutårn eller brukar ved hele tiden å bygge ut brukassen.  

        Det kan bygges i begge ender samtidig for å utligne tyngden  

        av brua, eller den kan holdes oppe ved hjelp av kabler  

        (vdir) 

 

kast 
  BRUK: varp 

 

kasteller 
  BRUK: borger 

        festninger 

   DEF: mindre festningsverk (i eller ved større festning), borg,  

        befestet slott (ag) 

 

kataloger 
    OT: dokumenter og litteratur # 

 

katamaraner 
    OT: fartøy 

   DEF: fartøy med dobbeltskrog (bo) 

 

katastrofer 
  BRUK: beredskap 

        brann 

        naturkatastrofer 

 

katedraler 
  BRUK: domkirker 

 

katisser 
  BRUK: fiskeinnretninger 

 

katolisisme 
    OT: kristendom 

 

katolske kirker 
  BRUK: romersk-katolske kirker 

 

kaupanger 
    OT: handelssteder 

    SO: byer 

   DEF: om norrøne forhold: kjøpstad, by (bo) 

 

kavlebruer 
    OT: bruer 

   DEF: bygges gjerne av kløyvde stokker som legges på tvers.  

        Kavlebruer går over myrer og fuktig mark for å stabilisere  

        veggrunnen (vdir) 

 

keltertid 
  BRUK: førromersk jernalder 

 

keltisk kunst 
    OT: perioder # 

 

keramikk 
    BF: fajanse 

        steintøy 

    OT: inventar 
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        kunsthåndverk (objekter) 

    UT: porselen 

    SO: pottemakerhåndverk 

   DEF: fellesbetegnelse på produkter av brent leire el.  

        leirelignende materiale (bo) 

 

keramiske fliser 
    BF: fliser 

        gulvbelegg 

        gulvfliser 

        veggfliser 

    OT: byggematerialer 

    SO: veggkledning 

 

kilder 
  BRUK: historiske kilder 

        kilder (oppkommer) 

 

kilder (oppkommer) 
    BF: kilder 

    OT: vassdrag 

    SO: hellige kilder 

 

kildeskrifter 
    BF: skriftlige kilder 

    OT: dokumenter og litteratur # 

    SO: historiske kilder 

   DEF: dokument som gir (førstehånds) historiske opplysninger (bo) 

 

kildeverdier 
  BRUK: kunnskapsverdier 

 

kineserier 
    OT: dekor 

 

kinoer 
    OT: forsamlingslokaler # 

 

kiosker 
    OT: forretningsbygg 

 

kirke og samfunn 
    OT: samfunnsliv # 

 

kirkearkeologi 
    OT: arkeologi 

    SO: bygningsarkeologi 

 

kirkebenker 
    OT: benker 

        kirkeinventar 

    SO: kirkestoler (inventar) 

 

kirkebranner 
    BF: brannruiner 

    OT: brann 

 

kirkebygder 
    OT: bygder 

 

kirkebygging 
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    OT: byggevirksomhet 

 

kirkebygninger 
  BRUK: kirker 

 

kirkebøker 
    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

 

kirkebøsser 
    BF: kirketavler 

        kollektbøsser 

        offerbøsser 

    OT: kirkeinventar 

 

kirkedører 
    OT: dører 

        kirkers bygningsdeler # 

 

kirkegods 
    BF: kirkejord 

    OT: jordegods 

   DEF: (jord)eiendom som tilhører kirke(samfunn) (bo) 

 

kirkegulv 
    OT: gulv 

        kirkers bygningsdeler # 

 

kirkegårder 
    OT: gravplasser 

        grøntanlegg 

    UT: epidemikirkegårder 

        krigskirkegårder 

    SO: gravlunder 

        kirkegårdsmurer 

 MERKN: gravplass plassert i tilknytning til en kirke 

 

kirkegårdsmurer 
    OT: innhegninger 

        murer # 

    SO: kirkegårder 

        murverk 

 

kirkeinnvielser 
    OT: religiøse hendelser og aktiviteter # 

 

kirkeinteriører 
    OT: interiører 

    SO: kirkeinventar 

        kirker 

 

kirkeinventar 
    OT: inventar 

    UT: altere 

        døpefonter 

        dåpshus 

        epitafier 

        fattigblokker (kirkeinventar) 

        kirkebenker 

        kirkebøsser 

        kirkeklokker 

        kirkeskap 
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        kirkeskip (skipsmodeller) 

        kirkestoler (inventar) 

        kirkesølv 

        kirketekstiler 

        korskiller 

        lektorier 

        lesepulter 

        lysestaker 

        lysskjold 

        messebøker 

        nummertavler (kirkeinventar) 

        orgler 

        prekestoler 

        relikvieskrin 

        rituelle kar 

    SO: kirkeinteriører 

        kirkekunst 

        kirker 

        kors 

        lysekroner 

 

kirkejord 
  BRUK: kirkegods 

 

kirkeklokker 
    OT: kirkeinventar 

    SO: klokker 

 

kirkekunst 
    OT: kunst 

    UT: altertavler 

        ikoner (helgenbilder) 

    SO: kirkeinventar 

        kirker 

        kors 

        malerier 

        skulpturer 

 

kirkelige kar 
  BRUK: rituelle kar 

 

kirkens andre bygninger # 
    OT: kirker 

    UT: bårehus 

        kirkers uthus 

        krematorier 

        støpuler 

 

kirkeordinans 
  BRUK: kirkerett 

 

kirkeportaler 
    OT: kirkers bygningsdeler # 

        portaler 

 

kirker 
    BF: kirkebygninger 

        kirkers orientering 

        sakrale bygninger 

    OT: sakrale bygg og anlegg # 

    UT: domkirker 
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        frikirker 

        garnisonskirker 

        hulekirker 

        kapeller 

        kirkens andre bygninger # 

        kirkers bygningsdeler # 

        klosterkirker 

        ortodokse kirker 

        romersk-katolske kirker 

        sjømannskirker 

        sognekirker 

        votivkirker 

 {kirker inndelt etter byggemateriale} 

        betongkirker 

        murkirker 

        steinkirker 

        trekirker 

 {kirker inndelt etter bygningstype} 

        basilikaer 

        korskirker 

        langkirker 

        rundkirker 

        sentralkirker 

        stavkirker 

        stolpekirker 

        y-kirker 

        åttekantkirker 

    SO: forsamlingslokaler # 

        kirkeinteriører 

        kirkeinventar 

        kirkekunst 

        kirkers omgivelser 

        kirkeruiner 

        kirkesteder 

        kirketufter 

        listeførte kirker 

   DEF: et kristent gudshus, innvendig oppdelt i et kor med alter  

        (som regel mot øst) og et større skip for menigheten (kms) 

 

kirkerett 
    BF: kirkeordinans 

    OT: jus (fag) 

        jus (forvaltning) 

 

kirkers bygningsdeler # 
    OT: kirker 

    UT: apsider 

        kapittelhus 

        kirkedører 

        kirkegulv 

        kirkeportaler 

        kirkeskip (bygningsdeler) 

        kirkespir 

        kirketak 

        kirketårn 

        kirkevinduer 

        klerestorier 

        kor (bygningsdeler) 

        korbuer 

        korsarmer (bygningsdeler) 

        pulpiturer 
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        sakristier 

        skriftestoler 

        triforier 

        tverrskip 

        våpenhus 

    SO: bygningsdeler 

        gallerier (bygningsdeler) 

        krypter 

 

kirkers omgivelser 
    OT: landskap og arealer # 

    SO: kirker 

        kirkesteder 

 

kirkers orientering 
  BRUK: kirker 

        orientering (plassering) 

 

kirkers uthus 
    BF: servicehus ved kirker 

    OT: kirkens andre bygninger # 

    UT: kirkestaller 

 

kirkeruiner 
    OT: ruiner 

    SO: kirker 

        kirkesteder 

 

kirkeskap 
    OT: kirkeinventar 

    SO: skap 

 

kirkeskip (bygningsdeler) 
    BF: langskip 

        skip (bygningsdeler) 

    OT: kirkers bygningsdeler # 

    SO: tverrskip 

   DEF: den delen av en kirke hvor menigheten skal oppholde seg  

        (kms) 

 

kirkeskip (skipsmodeller) 
    OT: kirkeinventar 

   DEF: skipsmodell opphengt i kirke (bo) 

 

kirkespir 
    BF: spir (kirker) 

    OT: kirkers bygningsdeler # 

 MERKN: øverste, spisse avslutning på et kirketårn 

 

kirkestaller 
    OT: kirkers uthus 

    SO: staller 

 

kirkesteder 
    OT: plasser og steder # 

    SO: kirker 

        kirkers omgivelser 

        kirkeruiner 

 MERKN: et område hvor det står, eller har stått, en kirke 

 

kirkestoler (inventar) 
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    OT: kirkeinventar 

        stoler 

    UT: bispestoler (inventar) 

        kongestoler 

        korstoler 

        prestestoler (inventar) 

    SO: kirkebenker 

        skriftestoler 

 

kirkesølv 
    OT: kirkeinventar 

    SO: lysestaker 

        rituelle kar 

 

kirketak 
    OT: kirkers bygningsdeler # 

        tak 

 

kirketavler 
  BRUK: kirkebøsser 

        nummertavler (kirkeinventar) 

 

kirketekstiler 
    BF: paramenter 

    OT: kirkeinventar 

    UT: alterduker 

        antependier 

        messehakler 

    SO: tekstiler 

 

kirketjenere 
    OT: mennesker 

 

kirketufter 
    OT: tufter 

    SO: kirker 

   DEF: sted hvor det tidligere har stått en kirke (kms) 

 

kirketårn 
    OT: kirkers bygningsdeler # 

        tårn 

    SO: klokketårn 

 

kirkeverger 
    OT: mennesker 

 

kirkevinduer 
    OT: kirkers bygningsdeler # 

        vinduer 

 

kisel 
    BF: kiselbrudd 

    OT: mineraler 

 

kiselbrudd 
  BRUK: kisel 

        mineralutvinningsanlegg 

 

kisteløse graver 
    OT: graver 
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kistemur 
    OT: steinkonstruksjoner 

   DEF: mur av mindre, utilhugd stein i mørtel, med ytterflater av  

        finere steinsorter (ag) 

 

kister 
    OT: møbler 

    SO: gravkister (arkeologi) 

        likkister 

 

kitsch 
    OT: kunst 

   DEF: masseproduserte "kunstgjenstander" av lav kvalitet (ag) 

 

kjeglebaner 
    OT: idrettsanlegg 

 

kjelehus 
    OT: industrianlegg 

 MERKN: fabrikksbygning der det produseres dampkraft 

 

kjellere (bygningsdeler) 
    OT: bygningsdeler 

    UT: steinkjellere 

        vinkjellere 

    SO: jordkjellere 

        rom (værelser) 

   DEF: etasje med gulv under terrengnivå, og veggene helt eller  

        for det meste under terrengnivå (arl) 

 

kjemi 
    BF: kjemiske stoffer 

    OT: naturvitenskap 

 

kjemikalier 
    BF: kjemiske stoffer 

    OT: stoff og materialer # 

    UT: helsefarlige materialer 

        impregnering (materiale) 

        løsningsmidler 

        soppdrepende midler 

 

kjemisk industri 
    BF: elektrokjemisk industri 

    OT: industri 

    UT: petrokjemisk industri 

        treforedlingsindustri 

    SO: karbidfabrikker 

        kunstgjødselfabrikker 

        maling- og lakkfabrikker 

        sprengstoffabrikker 

        såpefabrikker 

 

kjemiske analyser 
    OT: analyser 

 

kjemiske forbindelser # 
    BF: stoffer (kjemi) 

    OT: stoff og materialer # 

    UT: epoksy 

        mineraler 



  

 

 

153 

        pigmenter 

        polymerer (syntetiske) 

        rust 

        salter 

 

kjemiske stoffer 
  BRUK: kjemi 

        kjemikalier 

 

kjerrater 
    OT: sagbruk 

    SO: fløtingsanlegg 

   DEF: transportkjetting på sagbruk, tresliperi o.l. (bo) 

 

kjerreveger - franske prinsipp 
  BRUK: kongeveger 

        veger 

   DEF: hovedveg (kongeveg) bygget etter nye europeiske prinsipper.  

        I Norge bygget med høy teknisk kvalitet og med rette  

        linjer, men med stigninger på opp til 1:3 (perioden 1768-  

        1850) (vdir) 

 

kjerreveier 
  BRUK: veger 

 

kjoner 
    BF: korntørker (bygningskategori) 

        tørkehus 

    OT: uthus (gårdsanlegg) 

    SO: badstuer (bygningskategori) 

   DEF: tørkehus for korn, malt og lin. [...] ble gjerne laftet i  

        to etasjer med ildsted i underetasjen og tørkerom over (ag) 

 

kjøkken 
    OT: rom (værelser) 

 

kjøkkenhager 
    OT: hager 

 

kjølegroper 
  BRUK: forrådsgroper 

 

kjønnsroller 
    OT: samfunnsliv # 

    SO: kvinner 

        menn 

 

kjøp 
    BF: anskaffelser 

        innkjøp 

    OT: handel 

    SO: import 

 

kjøpesentre 
    BF: varehus 

    OT: forretningsbygg 

    SO: butikker 

   DEF: senter med flere slag butikker samlet (under ett tak) (bo) 

 

kjøpsteder 
    OT: handelssteder 
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    SO: byer 

        ladesteder 

   DEF: om eldre forhold: by [el. tettsted] med rettigheter til å  

        drive handel el. andre næringsveier (bo) 

 

kjøretøy 
    BF: sleder 

        vogner 

    OT: transportmidler 

    UT: biler 

        hestekjøretøy 

        rutebiler 

   DEF: innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten  

        skinner (vegtrafikkloven - 1965) 

 

kjøttgjemmer 
  BRUK: forrådsgroper 

 

kjøttindustri 
  BRUK: næringsmiddelindustri 

        slakterier 

 

KL-anlegg (jernbaner) 
    BF: elektrotekniske anlegg 

        kontaktledningsanlegg 

    OT: jernbaner 

 MERKN: delene som utgjør strømforsyningen for elektrisk banedrift:  

        ledninger, master, brytere m.m. 

 

klager 
    BF: ankesaker 

    OT: juridiske virkemidler # 

    SO: innsigelser 

 

klasseskiller 
  BRUK: sosial lagdeling 

 

klassifisering 
    OT: aktiviteter # 

    SO: typologi 

 

klassisisme 
    BF: neoklassisisme 

    OT: perioder # 

    UT: empirestil 

        louis seize-stil 

    SO: nyklassisisme 

   DEF: stilretning[er] innenfor kunst og diktning som har antikke  

        kunstverker som forbilde (bo) 

 MERKN: spesielt om stilhistorisk periode i Europa fra ca 1770-1830 

 

klassisk kunst 
  BRUK: antikken 

        gresk-romersk kunst 

        gresk kunst 

        romersk kunst 

 

klebemidler 
    BF: adhesiver 

    OT: materialer 

    UT: lim 
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    SO: bindemidler 

        konserveringsmidler 

 

kleberstein 
    BF: klebersteinsbrudd 

    OT: bergarter 

   DEF: grønngrå, myk bergart(bo) 

 

klebersteinsbrudd 
  BRUK: kleberstein 

        steinbrudd 

 

kledning 
  BRUK: veggkledning 

 

klerestorier 
    OT: kirkers bygningsdeler # 

   DEF: midtskipets øverste veggparti med dertil hørende vinduer i  

        en kirke bygd som basilika (ag) 

 

klima 
    OT: tilstand 

    UT: inneklima 

        klimagasser 

        mikroklima 

    SO: energisparing 

        fuktighet 

        klimaendringer 

        klimakontroll 

        oppvarming 

        temperatur 

 

klimaanlegg 
    BF: befuktningsanlegg 

        luftkondisjonering 

    OT: utstyr 

 

klimaendringer 
    BF: klimaforandringer 

    OT: prosesser # 

    SO: klima 

 

klimaforandringer 
  BRUK: klimaendringer 

 

klimagasser 
    OT: klima 

    SO: energibruk 

 

klimakontroll 
    BF: fuktighetskontroll 

        klimasikring 

        temperaturkontroll 

    OT: overvåking # 

    SO: klima 

 

klimamålinger 
  BRUK: klimaundersøkelser 

 

klimasikring 
  BRUK: klimakontroll 
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klimaskader 
    OT: skader 

 

klimaundersøkelser 
    BF: fuktighetsmålinger 

        klimamålinger 

        temperaturmålinger 

    OT: undersøkelser 

 

klinikker 
  BRUK: sykehus 

 

klistermaling 
  BRUK: komposisjonsmaling (materiale) 

 

kloakkledninger 
  BRUK: renovasjonsanlegg 

 

kloakkrenseanlegg 
  BRUK: renovasjonsanlegg 

 

klokker 
    OT: inventar 

    SO: kirkeklokker 

        ur (tidsmåler) 

 

klokkeringeanlegg 
  BRUK: elektriske anlegg 

 

klokkerom 
  BRUK: klokkestuer 

 

klokkestoler 
    OT: klokketårn 

 MERKN: tre- eller metallkonstruksjon som (kirke)klokken(e) henger i 

 

klokkestuer 
    BF: klokkerom 

    OT: klokketårn 

    SO: tårnrom 

 MERKN: rom i klokketårn, der kirkeklokken(e) henger. 

 

klokkestøpere 
    OT: håndverkere 

 

klokketårn 
    OT: tårn 

    UT: klokkestoler 

        klokkestuer 

        støpuler 

    SO: kirketårn 

 

klosterganger 
    BF: korsganger 

    OT: klostre 

   DEF: gang, søylegang, rundt en klostergård (arl) 

 

klostergårder 
    OT: klostre 

    SO: gårdsrom 
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   DEF: rektangulært gårdsrom med hage i et kloster (arl) 

 

klosterhager 
    OT: hager 

        klostre 

 

klosterkirker 
    OT: kirker 

        klostre 

   DEF: kirke som tilhører el. har tilhørt et kloster (bo) 

 

klosterordener 
    BF: munkeordener 

        nonneordener 

    OT: ordener 

    UT: benediktinerordenen 

        birgittinerordenen 

        cistercienserordenen 

        dominikanerordenen 

        fransiskanerordenen 

        johannitterordenen 

        premonstratenserordenen 

    SO: klostervesen 

 

klosterruiner 
    OT: ruiner 

    SO: klostre 

 

klostervesen 
    OT: religion 

    SO: klosterordener 

        klostre 

 

klostre 
    OT: sakrale bygg og anlegg # 

    UT: klosterganger 

        klostergårder 

        klosterhager 

        klosterkirker 

    SO: klosterruiner 

        klostervesen 

 

klunkestil 
    OT: perioder # 

   DEF: [18]70-90-årenes overlessede møbelstil med "klunker",  

        kvaster og frynser (ko) 

 

klyngetun 
    OT: tun 

 

klær 
    OT: drakt 

 

kniver 
    OT: inventar 

 

kniver (bordkniver) 

  BRUK: spisebestikk 

 

knubbehus 
    OT: bygninger 
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    SO: knubbeteknikk 

 MERKN: hus murt av knubb, dvs. avkapp av planker eller sagede bord 

 

knubbeteknikk 
    OT: byggeteknikk 

    SO: knubbehus 

 MERKN: byggeteknikk der veggene mures opp av knubb, dvs. avkapp av  

        planker eller sagede bord 

 

kobber 
    BF: kopper (metall) 

    OT: metaller 

 

kobbergruver 
    OT: gruver 

 

kobberskulpturer 
    OT: skulpturer 

 

kobberstikk 
    OT: grafikk 

 

kobberverk 
    BF: kopperverk 

        malmverk 

    OT: industrianlegg 

    SO: jern- og metallindustri 

 

koier 
    OT: boliger 

    SO: hytter 

        uthus (gårdsanlegg) 

   DEF: primitiv hytte for tømmerhoggere og jegere (bo) 

 

kokegroper 
    OT: groper 

 MERKN: groper gravd ned i bakken, foret med stein og brukt til  

        steking av mat 

 

koksteinsforekomster 
    BF: koksteinsrøyser 

    OT: spor 

   DEF: stor samling av skjørbrent stein i dyrket mark (kms) 

 

koksteinsrøyser 
  BRUK: koksteinsforekomster 

 

kolerakirkegårder 
  BRUK: epidemikirkegårder 

 

kollektbøsser 
  BRUK: kirkebøsser 

 

kollektivtransport 
    BF: rutebiltrafikk 

    OT: transport 

    SO: ferger 

        jernbaner 

        rutebiler 

        rutebåter 
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kolonihager 
    BF: parsellhager 

    OT: fritidsbebyggelse 

        hager 

   DEF: kommunalt areal med utleide hageparseller nær byområde,  

        ofte med sommerhytte (bo) 

 

komitéer 
  BRUK: utvalg 

 

kommandantboliger 
    OT: embetsboliger 

        forsvarsanleggs deler # 

 

kommunal planlegging 
  BRUK: kommuneplanlegging 

 

kommunale planstrategier 
    OT: planer 

    SO: kommuneplaner 

        kommuneplanlegging 

   DEF: bør omfatte drøfting av kommunens strategiske valg knyttet  

        til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,  

        mijljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering  

        av kommunens planbehov i valgperioden (pbl) 

 

kommunalforvaltning 
    OT: lokalforvaltning 

 

kommunalt verneverdige kulturminner 
    OT: verneverdige kulturminner 

 MERKN: kulturminner som kommunen har identifisert som  

        verneverdige, og som kommunen gjennom politisk vedtak har  

        bestemt at skal søkes ivaretatt 

 

kommunalteknikk 
  BRUK: kommunaltekniske anlegg 

 

kommunaltekniske anlegg 
    BF: kommunalteknikk 

    OT: tekniske anlegg 

    UT: renovasjonsanlegg 

    SO: anlegg 

        pumpestasjoner 

        tekniske installasjoner 

        vannforsyningsanlegg 

 

kommunedelplaner 
    OT: arealplaner 

        kommuneplaner 

   DEF: kan være en plan for et bestemt geografisk område, for  

        bestemte temaer eller virksomhetsområder (kkl) 

 

kommunehus 
  BRUK: rådhus 

 

kommuneinndeling 
    BF: inndeling 

    OT: administrativ inndeling # 

 

kommuneplaner 
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    OT: planer 

    UT: kommunedelplaner 

    SO: arealplaner 

        kommunale planstrategier 

        kommuneplanlegging 

        kulturminneplaner 

   DEF: kommunens overordnete styringsdokument. Den skal gi rammer  

        for planer og tiltak, og planer for bruk og vern av  

        arealene (kkl) 

 

kommuneplanlegging 
    BF: kommunal planlegging 

    OT: planlegging 

    SO: kommunale planstrategier 

        kommuneplaner 

 

kommuner 
    OT: forvaltning 

 

kommunestyrer 
    OT: forvaltning 

 

kommunevåpen 
    OT: våpenskjold 

 

kommunikasjon 
    OT: aktiviteter # 

    SO: informasjon 

   DEF: utveksling av menings- eller betydningsinnhold […] (ag) 

 

kompassroser 
    OT: ristninger 

   DEF: moderne helleristning bestående av en eller flere sirkler  

        inni hverandre med eiker som peker ut fra midten (kms) 

 

kompetanseutvikling 
    BF: etterutdanning 

        opplæring 

    OT: administrasjon 

    SO: kurs 

        utdanning 

        utvikling 

 

komplettering (restaureringsteknikk) 
    OT: restaurering 

 

komposisjonsmaling (materiale) 
    BF: klistermaling 

    OT: organisk maling (materiale) 

 MERKN: kan tynnes med vann. Tidl. vanligvis basert på  

        rugmelsklister med linoljetilsetning, nå med  

        celluloseklister som bindemiddel 

 

konditorier 
    OT: serveringssteder 

    SO: bakerier 

        kafeer 

   DEF: bakeri med salg og servering av kaker (bo) 

 

konfeksjonsfabrikker 
    BF: bekledningsindustri 
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    OT: industrianlegg 

    SO: tekstilindustri 

        trikotasjefabrikker 

 

konferanser 
  BRUK: møter 

 

konflikter 
    OT: sosiale prosesser # 

 

kongeboliger 
    OT: boliger 

    SO: slott 

 

kongebrev 
    OT: brev 

 

kongekroninger 
    OT: hendelser og begivenheter # 

    SO: riksregalier 

 

konger 
    OT: mennesker 

 

kongesagaer 
  BRUK: sagaer 

 

kongestoler 
    OT: kirkestoler (inventar) 

    SO: pulpiturer 

 

kongeveger 
    BF: kjerreveger - franske prinsipp 

        kongeveier 

    OT: veger 

   DEF: kjerreveg/hovedveg bygget i perioden 1664-1824 mellom  

        stiftsstedene og enkelte festningsveger som den Wingerske  

        Kongevei. Utbedring av tidligere rideveger slik at man  

        kunne kjøre med hest og vogn. Kongevegene endret navn til  

        "hovedveg" i 1824 (vdir) 

 

kongeveier 
  BRUK: kongeveger 

 

kongresser 
  BRUK: møter 

 

konkurranser 
    OT: hendelser og begivenheter # 

    UT: arkitektkonkurranser 

 

konkurransetegninger 
  BRUK: arkitektkonkurranser 

 

konsekvensanalyse 
  BRUK: konsekvensutredninger 

 

konsekvensutredninger 
    BF: konsekvensanalyse 

    OT: utredninger 

    SO: Espookonvensjonen - 1991 
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 MERKN: lovbestemt (pbl § 33.3) utredning av virkninger av tiltak 

 

konsentrasjonsleirer 
  BRUK: fangeleirer 

 

konserthus 
    BF: konsertlokaler 

    OT: forsamlingslokaler # 

 

konsertlokaler 
  BRUK: forsamlingshus 

        konserthus 

 

konservatorer 
    BF: tekniske konservatorer 

    OT: mennesker 

 

konservering 
    OT: behandling 

        bevaring 

    UT: konserveringsmetoder 

    SO: istandsetting 

        konserveringsmidler 

        rehabilitering 

   DEF: konservering av et kulturminne betyr at man sikrer det så  

        godt som mulig mot ødeleggelser. Disse ødeleggelsene kan  

        være forårsaket av naturlig nedbrytning eller av  

        menneskelig inngrep (of) 

 

konserveringsmetoder 
    BF: dublering (konserveringsmetode) 

        konserveringsteknikker 

        laminering 

        lavtrykksbord 

        stacco 

        strappo 

        transport (konserveringsmetode) 

        varmebord 

    OT: konservering 

        vitenskapelige metoder # 

    UT: konsolidering (konservering) 

        retusjering 

    SO: undersøkelsesmetoder 

 

konserveringsmidler 
    OT: materialer 

    SO: klebemidler 

        konservering 

 

konserveringsteknikker 
  BRUK: konserveringsmetoder 

 

konservesindustri 
  BRUK: hermetikkfabrikker 

        næringsmiddelindustri 

 

konsesjoner 
    OT: dokumenter 

        juridiske virkemidler # 

   DEF: tillatelse fra offentlig myndighet til å drive økonomisk  

        virksomhet, bevilling (bo) 
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konsolidering (konservering) 
    OT: konserveringsmetoder 

 MERKN: festing av løs maling på malerier. Kan også brukes om andre  

        materialer, f.eks. skadet tre eller murpuss 

 

konsoller (bygningsdetaljer) 
    OT: bygningsdeler 

   DEF: 1) framspring (på vegg) som bærer søyle, balkong e. l. 2)  

        vegghylle, lite bord el. skap (til å sette under speil) (bo) 

 

konsoller (møbler) 
    OT: møbler 

    SO: hyller (møbler) 

 

kontaktledningsanlegg 
  BRUK: KL-anlegg (jernbaner) 

 

kontor (romtype) 
    BF: arbeidsrom 

    OT: rom (værelser) 

    SO: kontorbygninger 

 

kontorbygninger 
    OT: forretningsbygg 

    SO: kontor (romtype) 

   DEF: 1) en bygning utelukkende med kontorer 2) en fleretasjes  

        bygning i det vesentlige med kontorer, ev. også med  

        butikker i 1. etasje (arl) 

 

kontrakter 
    OT: dokumenter 

        juridiske virkemidler # 

 

Konvensjon for å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap [...] 
  BRUK: Europeisk landskapskonvensjon - 2000 

 

Konvensjon om beskyttelse av den undersjøiske kulturarv - 2001 
    BF: Convention on the Protection of the Underwater Cultural  

        Heritage 

        UNESCO-konvensjonen - 2001 

    OT: konvensjoner 

    SO: kulturminner under vann 

        marinarkeologi 

 

Konvensjon om bevaring av verdens kultur- og naturarv 
  BRUK: Verdensarvkonvensjonen - 1972 

 

Konvensjon om kulturelt mangfold - 2005 
    BF: Convention on the Protection and Promotion of the Diversity  

        of Cultural Expression 

        Konvensjon om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk 

        UNESCO-konvensjonen - 2005 

    OT: konvensjoner 

 MERKN: UNESCO-konvensjon, vedtatt i Paris i 2005 

 

Konvensjon om stjålne eller ulovlig utførte kulturgjenstander 
  BRUK: Unidroit-konvensjonen - 1995 

 

Konvensjon om tilgang til miljøinformasjon [...] 
  BRUK: Århuskonvensjonen - 1998 
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Konvensjon om tiltak for å forby og forhindre ulovlig import og eksport av 
kulturgjenstander [...] 

  BRUK: UNESCO-konvensjonen - 1970 

 

Konvensjon om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater - 1989 
    BF: Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in  

        Independent Countries 

        ILO-konvensjon om urfolk og stammefolk i selvstendige stater 

    OT: konvensjoner 

    SO: urfolk 

 MERKN: vedtatt av ILO (International Labour Organization) i 1989.  

        ILO-konvensjon nr 169. 

 

Konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven - 2003 
    BF: Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural  

        Heritage 

        UNESCO-konvensjonen - 2003 

    OT: konvensjoner 

    SO: immateriell kulturarv 

 

Konvensjon om vern av Europas arkitekturarv 
  BRUK: Granadakonvensjonen - 1985 

 

Konvensjon om vern av verdens kultur- og naturarv 
  BRUK: Verdensarvkonvensjonen - 1972 

 

Konvensjon om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk 
  BRUK: Konvensjon om kulturelt mangfold - 2005 

 

Konvensjonen om biologisk mangfold - 1992 
    BF: Convention on Biological Diversity 

    OT: konvensjoner 

    SO: biologisk mangfold 

 MERKN: vedtatt av FN, i Rio de Janeiro i 1992 

 

Konvensjonen om konsekvensutredninger for tiltak som kan ha grenseoverskridende 
miljøvirkninger 

  BRUK: Espookonvensjonen - 1991 

 

Konvensjonen om vern av den arkeologiske kulturarv 
  BRUK: Vallettakonvensjonen - 1992 

 

Konvensjonen om vern av kulturminner i tilfelle krig 
  BRUK: Haagkonvensjonen - 1954 

 

konvensjoner 
    OT: internasjonale avtaler 

    UT: Espookonvensjonen - 1991 

        European Cultural Convention - 1954 

        Europeisk landskapskonvensjon - 2000 

        Farokonvensjonen - 2005 

        Granadakonvensjonen - 1985 

        Haagkonvensjonen - 1954 

        Havrettskonvensjonen - 1982 

        Konvensjon om beskyttelse av den undersjøiske kulturarv -  

        2001 

        Konvensjon om kulturelt mangfold - 2005 

        Konvensjon om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige  

        stater - 1989 

        Konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven - 2003 
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        Konvensjonen om biologisk mangfold - 1992 

        Rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter -  

        1995 

        UNESCO-konvensjonen - 1970 

        Unidroit-konvensjonen - 1995 

        Vallettakonvensjonen - 1992 

        Verdensarvkonvensjonen - 1972 

        Århuskonvensjonen - 1998 

    SO: traktater 

 MERKN: skriftlig, juridisk bindende avtale mellom stater eller  

        organisasjoner, reguleres av internasjonal rett (fn) 

 

kooperasjon 
  BRUK: samvirke 

 

kopier 
    BF: etterligninger 

        imitasjoner 

        replikker 

    OT: manifestasjonsform # 

    SO: rekonstruksjon (aktivitet) 

        rekonstruksjoner 

        reproduksjoner 

 

kopper (metall) 
  BRUK: kobber 

 

kopperverk 
  BRUK: kobberverk 

 

kor (bygningsdeler) 
    OT: kirkers bygningsdeler # 

   DEF: den delen av en kirke hvor alteret er plassert, noe som  

        vanligvis er i den østlige enden (kms) 

 

korbuer 
    OT: buer (bygningsdeler) 

        kirkers bygningsdeler # 

   DEF: bue mellom koret og skipet i en kirke (kms) 

 

korgittere 
  BRUK: korskiller 

 

korndyrking 
    OT: jordbruk 

 

kornmagasiner 
    BF: bygdemagasiner 

        magasiner (lagre) 

    OT: lagerbygninger 

   DEF: kriselager for korn som ble opprettet på slutten av  

        1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, men etter hvert  

        nedlagt fra ca. 1835 (ag) 

 

kornmøller 
  BRUK: møller 

 

korntørker (bygningskategori) 
  BRUK: kjoner 

 

korrespondanse 
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  BRUK: brev 

 

korridorer 
    BF: ganger (værelser) 

    OT: rom (værelser) 

   DEF: lang gang med dører inn til værelser (bo) 

 

korrosjon 
    OT: nedbryting 

    SO: rust 

   DEF: tæring på materialer ved kjemiske eller elektrokjemiske  

        reaksjoner med omgivelsene (ag) 

 

kors 
    BF: russekors 

    OT: kunst 

    UT: innvielseskors 

        krusifikser 

        relikviekors 

        steinkors 

    SO: hjulkors 

        kirkeinventar 

        kirkekunst 

        tjærekors 

 

korsarmer (bygningsdeler) 
    OT: kirkers bygningsdeler # 

    SO: tverrskip 

   DEF: tverrgående arm [...] i korskirke (arl) 

        korsarmene utgjør delen av kirken som kalles tverrskip (kms) 

 

korsganger 
  BRUK: klosterganger 

 

korskiller 
    BF: korgittere 

        korskranker 

    OT: kirkeinventar 

    SO: lektorier 

   DEF: betegnelse som undertiden brukes på gjennombrutt  

        skjermvegg, ofte halvhøy, mellom kor og skip i en kirke  

        (arl) 

 

korskirker 
    OT: kirker 

   DEF: kirke med korsformet grunnplan (kms) 

 

korskranker 
  BRUK: korskiller 

 

korstoler 
    OT: kirkestoler (inventar) 

 

kosmologi 
    OT: mytologi 

   DEF: læren om verdensbygningen og dens fysiske lover(bo) 

 

kosthold 
    OT: mat 

 

kostnader 
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    OT: økonomi 

 

kraftanlegg 
  BRUK: kraftverk 

 

kraftledninger 
    BF: høyspentledninger 

        kraftledningstraseer 

        kraftlinjer 

    OT: tekniske installasjoner 

   DEF: (høyspent)ledning til overføring av elektrisk kraft (bo) 

 

kraftledningstraseer 
  BRUK: kraftledninger 

 

kraftlinjer 
  BRUK: kraftledninger 

 

kraftstasjoner 
    OT: kraftverk 

   DEF: bygning for produksjon av elektrisk kraft som sammen med  

        dammer, rørgater o.a. utgjør et kraftverk (ei) 

 

kraftutbygging 
  BRUK: energiproduksjon 

        vassdragsregulering 

 

kraftverk 
    BF: elektrisitetsverk 

        gasskraftverk 

        kraftanlegg 

        varmekraftverk 

    OT: industrianlegg 

    UT: kraftstasjoner 

        rørgater 

        transformatorstasjoner 

        vannkraftverk 

        vindkraftverk 

    SO: energiproduksjon 

   DEF: anlegg for produksjon av elektrisk energi (ag) 

 

krambuer 
  BRUK: butikker 

 

kraner 
    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

   DEF: konstruksjon til å heise ting med, f.eks. fra båt eller fra  

        vann opp på land [...] (ei) 

 

kravspesifikasjoner 
    OT: dokumenter 

 

krematorier 
    OT: kirkens andre bygninger # 

    SO: likbrenning 

 

kremering 
  BRUK: likbrenning 

 

krigens kulturminner 
  BRUK: krigsminner 
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kriger 
    OT: sosiale prosesser # 

    UT: andre verdenskrig 

        okkupasjon (krig) 

    SO: beredskap 

        første verdenskrig 

        krigsskader (materielle) 

 

krigsfanger 
    OT: mennesker 

    SO: fangeleirer 

 

krigsgraver 
    OT: graver 

    SO: krigsminner 

 

krigshistoriske kulturminner 
  BRUK: krigsminner 

 

krigskirkegårder 
    OT: kirkegårder 

    SO: krigsminner 

 

krigsminner 
    BF: forsvars- og krigshistoriske kulturminner 

        krigens kulturminner 

        krigshistoriske kulturminner 

    OT: kulturminner 

    UT: fluktruter (andre verdenskrig) 

        Lebensbornhjem 

        skogsleirer (andre verdenskrig) 

        slagsteder 

        slippsteder (andre verdenskrig) 

    SO: andre verdenskrig 

        fangeleirer 

        flyvrak 

        forsvarsanlegg 

        krigsgraver 

        krigskirkegårder 

        krigsminnesmerker 

        smertefull kulturarv 

 MERKN: fysiske eller immaterielle minner etter krig og okkupasjon 

 

krigsminnesmerker 
    BF: krigsmonumenter 

    OT: minnesmerker 

    SO: krigsminner 

 

krigsmonumenter 
  BRUK: krigsminnesmerker 

 

krigsskader (materielle) 
    BF: plyndring 

    OT: skader 

    SO: kriger 

 

krigsskip 
  BRUK: marinefartøy 

 

krigsskueplasser 
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  BRUK: slagsteder 

 

kriminalitet 
    OT: aktiviteter # 

    UT: miljøkriminalitet 

    SO: hærverk 

 

kristendom 
    OT: religioner # 

    UT: katolisisme 

    SO: religionsskiftet 

 

kristning 
  BRUK: religionsskiftet 

 

Kristus 
    BF: Jesus 

    OT: mennesker 

    SO: kalvarier 

        krusifikser 

 

kriterier 
    BF: utvalgskriterier 

        vernekriterier 

    OT: metodeverktøy # 

    SO: egenskaper 

        prinsipper 

        verdisetting 

 

kritt (kalkstein) 
    OT: kalkstein 

   DEF: (stykke av) hvit el. lysegrå kalkstein (bo) 

 

krittpiper 
  BRUK: tobakkspiper 

 

krongods 
    OT: jordegods 

   DEF: jordeiendom som tilhørte kongemakten (kronen) (ag) 

 

kroningsregalier 
  BRUK: riksregalier 

 

kronjuveler 
  BRUK: riksregalier 

 

kronologi 
  BRUK: tidsregning 

 

kroskap 
  BRUK: hjørneskap 

 

krusifikser 
    OT: kors 

    SO: kalvarier 

        Kristus 

        skulpturer 

   DEF: fremstilling av Kristus festet til korset [...] (ag) 

 

krutthus 
    BF: kruttkjellere 
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        kruttmagasiner 

    OT: forsvarsanleggs deler # 

 

kruttkjellere 
  BRUK: krutthus 

 

kruttmagasiner 
  BRUK: krutthus 

 

krypter 
    OT: bygningsdeler 

    SO: gravkapeller 

        kirkers bygningsdeler # 

   DEF: helt eller delvis underjordisk rom, ofte med hvelv, som  

        regel under koret i en kirke. Krypten ble bl.a. brukt til  

        helgenbegravelser. Etter romansk tid ble det som regel ikke  

        anlagt krypter (ls) 

 

kryssere 
    OT: fartøy 

   DEF: 1) lett, hurtiggående krigsskip 2) hurtiggående motor-  

        eller seilskip (bo) 

 

kråskap 
  BRUK: hjørneskap 

 

kubbehus 
  BRUK: kabbehus 

 

kubbestoler 
  BRUK: stoler 

 

kubbeteknikk 
  BRUK: kabbeteknikk 

 

kull 
    OT: bergarter 

    SO: kullbrenning 

        kullforekomster 

        kullgruver 

 

kullbrenning 
    BF: milebrenning 

        trekullbrenning 

    OT: sekundærnæringer # 

    SO: kull 

        kullmiler 

 

kullforekomster 
    OT: spor 

    SO: kull 

   DEF: sted hvor kull er blitt dannet av naturlige prosesser over  

        millioner av år (kms) 

 

kullgroper 
    OT: groper 

   DEF: sirkulære, kvadratiske eller rektangulære nedgravninger i  

        bakken, [...] brukt til å produsere trekull fra ved (kms) 

 

kullgruver 
    OT: gruver 
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    SO: kull 

 

kullhauger (arkeologi) 
    BF: hauger 

    OT: jernvinneanlegg 

        kullmiler 

 MERKN: kullhauger oppstått i forbindelse med kullmiler eller  

        jernvinner 

 

kullmiler 
    BF: reismiler 

    OT: miler 

    UT: kullhauger (arkeologi) 

    SO: kullbrenning 

   DEF: [miler] brukt til å produsere trekull fra ved (kms) 

 

kultgjenstander 
    OT: gjenstander # 

    UT: fallossteiner 

        offersteiner 

        relikvier 

 

kultsteder 
    BF: rituelle steder 

    OT: hellige steder 

    UT: bjørnegraver 

        offersteder 

    SO: sakrale bygg og anlegg # 

 MERKN: sted for rituell religiøs handling/gudsdyrking 

 

kultur 
    OT: allment # 

    UT: billedbruk 

        etnisitet 

        identitet 

        mat 

        minnekultur 

        symbolikk 

        tradisjoner 

    SO: kulturhistorie 

 

kultur- og forsamlingsbygg # 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: arkiver 

        atelier 

        bibliotekbygninger 

        forsamlingslokaler # 

        informasjonssentre 

        kystkultursentre 

        museer 

        nasjonalparksentre 

 

kulturarv 
    OT: objekter og arealer # 

    UT: immateriell kulturarv 

        kulturmiljøer 

        kulturminner 

        smertefull kulturarv 

   DEF: kulturarv brukes som samlebetegnelse for materiell og  

        immateriell kultur (of) 
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kulturforskning 
    OT: forskning 

    UT: kulturminneforskning 

 

kulturhistorie 
    OT: kulturkunnskap # 

    UT: etnologi 

        folkloristikk 

 {kulturhistorie inndelt i fagemner} 

        arbeiderkultur 

        bondekultur 

        bykultur 

        kvinnekultur 

        kystkultur 

    SO: historie 

        kultur 

 

kulturhistoriske bygninger 
  BRUK: verneverdige bygninger 

 

kulturhistoriske museer 
    BF: bygdemuseer 

        bygdetun 

        bymuseer 

        kunst- og kulturhistoriske museer 

    OT: museer 

   DEF: [...] samler på gjenstander som forteller om den materielle  

        kultur - for så vidt også den åndelige - innenfor  

        vedkommende museums samleområde (ag) 

 

kulturhus 
    OT: forsamlingslokaler # 

 

kulturkunnskap # 
    OT: humaniora # 

    UT: heraldikk 

        kulturhistorie 

        museologi 

        numismatikk 

 

kulturlag (arkeologi) 
    BF: bygrunn 

        møddinger 

    OT: spor 

    UT: brannlag (arkeologi) 

   DEF: sjikt av mørkt kullholdig jordlag som indikerer bosetning.  

        Det dannes ved bosetning og bygges opp av avfall samt  

        rester av bosetningsstrukturer (na) 

 

kulturlandskap 
    OT: landskap 

    UT: beitelandskap 

        jordbrukslandskap 

        reindriftslandskap 

        seterlandskap 

    SO: bylandskap 

        kystlandskap 

   DEF: alt landskap som er påvirket av mennesker. Betegnelsen  

        brukes når det fokuseres på den menneskelige påvirkningen  

        av landskapet, og særlig ofte om jordbrukslandskap (of) 
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kulturmiljøer 
    OT: kulturarv 

    UT: fredete kulturmiljøer 

        hensynssoner 

        områdefredninger (arealer) 

        områder av nasjonal interesse 

        spesialområde bevaring 

    SO: kulturminner 

        landskap og arealer # 

   DEF: område der kulturminner inngår som del av en større helhet  

        eller sammenheng. Også naturelementer med kulturhistorisk  

        verdi kan inngå i et kulturmiljø (of) 

 

kulturmiljøfredninger 
  BRUK: fredete kulturmiljøer 

 

kulturminnedata 
    OT: databaser 

 

kulturminneforskning 
    BF: kulturminnevernforskning 

    OT: kulturforskning 

        miljøvernforskning 

 

kulturminneforvaltning 
    OT: miljøforvaltning 

    SO: kulturminnevern 

 

kulturminnekriminalitet 
    OT: miljøkriminalitet 

    SO: UNESCO-konvensjonen - 1970 

        Unidroit-konvensjonen - 1995 

 

kulturminneloven - 1978 
    BF: lov om kulturminner 

    OT: lover 

    SO: bygningsfredningsloven - 1920 

        fornminneloven - 1951 

        lov om fredning og bevaring av fortidslevninger - 1905 

 

kulturminneplaner 
    OT: planer 

    SO: kommuneplaner 

        verneplaner 

 

kulturminnepolitikk 
    BF: kulturminnevernpolitikk 

    OT: miljøvernpolitikk 

    SO: kulturminnevern 

 

kulturminner 
    BF: fortidsminner 

        severdigheter 

    OT: kulturarv 

    UT: faste kulturminner 

        krigsminner 

        kulturminner under vann 

        løse kulturminner 

        maritime kulturminner 

        tapte kulturminner 

        tekniske og industrielle kulturminner 
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 {kulturminner inndelt etter alder} 

        antikviteter 

        arkeologiske kulturminner 

        kulturminner fra nyere tid 

 {kulturminner inndelt etter etnisitet} 

        jødiske kulturminner 

        kvenske kulturminner 

        norske kulturminner 

        romanifolkets kulturminner 

        roms kulturminner 

        samiske kulturminner 

        skogfinske kulturminner 

 {kulturminner inndelt etter vernestatus} 

        vernete kulturminner 

        verneverdige kulturminner 

    SO: bygninger, anlegg og ruiner # 

        fartøy 

        gjenstander # 

        kulturmiljøer 

        kunst 

        spor 

   DEF: alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske  

        miljø. Begrepet omfatter også steder det knytter seg  

        historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også  

        naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner,  

        eller kan inngå som del av et kulturminne (of) 

 

kulturminner fra nyere tid 

    BF: etterreformatoriske kulturminner 

        nyere tids kulturminner 

    OT: kulturminner 

   DEF: Kulturminne som er datert til 1537 eller senere. En annen  

        betegnelse som også kan brukes, er etterreformatorisk  

        kulturminne (of) 

 

kulturminner under vann 
    BF: marinarkeologiske kulturminner 

        marine kulturminner 

        marine løsfunn 

    OT: kulturminner 

    SO: Konvensjon om beskyttelse av den undersjøiske kulturarv -  

        2001 

        marinarkeologi 

        skipsfunn 

        skipsvrak 

        Underwater Cultural Heritage Charter - 1996 

 MERKN: kulturminner i havet, vassdrag og innsjøer 

 

kulturminneressurser 
  BRUK: miljøressurser 

 

kulturminneverdier 
    BF: fredningsverdier 

        verneverdier 

    OT: egenskaper 

    UT: bruksverdier 

        kunnskapsverdier 

        lokale verdier 

        nasjonale verdier 

        opplevelsesverdier 

        regionale verdier 
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    SO: verdisetting 

   DEF: verdier som tillegges et kulturminne. Forvaltningen,  

        organisasjoner, eiere, brukere eller andre kan vurdere  

        kulturminnets verdi på ulike måter. Verdivurderingen kan  

        endres over tid. Kulturminneforvaltningen deler gjerne  

        verdiene inn i tre grupper: kunnskapsverdier,  

        opplevelsesverdier og bruksverdier (of) 

 

kulturminnevern 
    BF: fornminnevern 

        fortidsvern 

    OT: kulturvern 

        miljøvern 

    UT: bygningsvern 

        fartøyvern 

        samisk kulturminnevern 

    SO: Athencharteret - 1931 

        kulturminneforvaltning 

        kulturminnepolitikk 

        landskapsvern 

        Veneziacharteret - 1964 

   DEF: det arbeidet som utføres for å verne kulturminnene. Ordet  

        brukes også som et samlebegrep om de offentlige instanser  

        som arbeider med kulturminnevern (kmt) 

 

kulturminnevernforskning 
  BRUK: kulturminneforskning 

 

kulturminnevernpolitikk 
  BRUK: kulturminnepolitikk 

 

Kulturminneåret 1997 
    OT: hendelser og begivenheter # 

    SO: kampanjer 

 

Kulturminneåret 2009 
    OT: hendelser og begivenheter # 

    SO: kampanjer 

 

kulturplaner 
    OT: planer 

    SO: kulturpolitikk 

 

kulturpolitikk 
    OT: politikk 

    SO: kulturplaner 

 

kulturpåvirkning 
    BF: innflytelse 

        påvirkning 

    OT: sosiale prosesser # 

 

kultursamarbeid 
  BRUK: kulturutveksling 

        samarbeid 

 

kulturstier 
  BRUK: turveger 

 

kulturutveksling 
    BF: kultursamarbeid 
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    OT: sosiale prosesser # 

 

kulturvern 
    OT: vern 

    UT: kulturminnevern 

   DEF: å ta vare på kulturelle verdier (bo) 

 MERKN: inkl. bevaring av åndelige og materielle  

        overleveringer/verdier. Brukes ofte om museumssektorens  

        ansvarsområde 

 

kulverter 
    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

   DEF: større gjennomløp for bekker, gang- og sykkelveier under  

        vei eller jernbane [...]. Også brukt om store rør eller  

        støpte ganger under gate-, gulv- eller kjellernivå for  

        fremføring av kabler, rør og andre tekniske installasjoner  

        i tettbygde strøk (ag) 

 

kunnskapsverdier 
    BF: dokumentasjonsverdier 

        kildeverdier 

    OT: kulturminneverdier 

 MERKN: verdi som tillegges kulturminner som har en særlig  

        betydning som kilde til kunnskap om og forståelse av fortida 

 

kunst 
    OT: objekter og arealer # 

    UT: bergkunst 

        dekor 

        folkekunst 

        kirkekunst 

        kitsch 

        kunstverk 

        motiver 

        panoramaer (billedkunst) 

        prospekter (billedkunst) 

        samtidskunst 

 {kunst inndelt etter kunstart} 

        grafikk 

        kunsthåndverk (objekter) 

        malerier 

        metallkunst (objekter) 

        mosaikker 

        skulpturer 

        tegninger (kunst) 

 {kunst inndelt etter motiv} 

        engler 

        kalvarier 

        kors 

        landskapsmalerier 

        pasjonen 

        portretter 

    SO: arkitektur 

        kulturminner 

        kunstmuseer 

        kunstsamlinger 

        løse kulturminner 

 

kunst- og kulturhistoriske museer 
  BRUK: kulturhistoriske museer 

        kunstmuseer 
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kunstforfalskning 
    OT: forfalskning 

 

kunstgallerier 
  BRUK: utstillingslokaler 

 

kunstgjenstander 
  BRUK: kunstverk 

 

kunstgjødselfabrikker 
    BF: gjødningsindustri 

        gjødselfabrikker 

    OT: industrianlegg 

    SO: kjemisk industri 

 

kunsthistorie 
    OT: humaniora # 

    UT: ikonografi 

        stilhistorie 

 {kunsthistorie inndelt etter kunstart} 

        arkitektur 

        billedkunst 

        kunstindustri 

    SO: historie 

 

kunsthåndverk (aktivitet) 
    BF: brukskunst 

        husflid 

    OT: håndverk 

    UT: gullsmedkunst (aktivitet) 

        treskjærerkunst (aktivitet) 

        veving 

 

kunsthåndverk (objekter) 
    BF: brukskunst 

    OT: kunst 

    UT: beinarbeider 

        gullsmedkunst (objekter) 

        gyllenlær 

        hornarbeider 

        keramikk 

        lakkarbeider 

        smijernsarbeider 

        smykker 

        treskurd 

 

kunstindustri 
    BF: brukskunst 

    OT: kunsthistorie 

    UT: design 

   DEF: fremstillingen av produkter med betydelig kunstnerisk  

        innhold produsert gjennom en industriell prosess (Design i  

        Norge. 1993) 

 

kunstindustrimuseer 
    OT: museer 

 

kunstmalere 
    OT: kunstnere 

    SO: malere 
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kunstmuseer 
    BF: kunst- og kulturhistoriske museer 

    OT: museer 

    SO: kunst 

        kunstsamlinger 

 

kunstnerboliger 
    OT: boliger 

 

kunstnere 
    OT: mennesker 

    UT: billedhuggere 

        kunstmalere 

        treskjærere 

 

kunstsamlinger 
    OT: samlinger 

    SO: kunst 

        kunstmuseer 

        kunstverk 

        museumsgjenstander 

 

kunstverk 
    BF: kunstgjenstander 

    OT: kunst 

    SO: kunstsamlinger 

        museumsgjenstander 

 

kupler 
    OT: bygningsdeler 

    SO: hvelv 

 

kurbad (bygningskategori) 
    BF: bad (bygningskategori) 

    OT: badeanlegg 

        helsebygg 

    SO: sanatorier 

 

kurs 
    BF: etterutdanning 

        opplæring 

    OT: aktiviteter # 

    SO: kompetanseutvikling 

 

kuttere 
    OT: fartøy 

   DEF: 1) seilfartøy [...] Skroget er skarpbygd med omtrent  

        loddrett forstavn og utliggende hekk. 

        2) Mindre fiskefartøy av lignende, men fyldigere og mer  

        robust bygning, utstyrt med motor og seil 

        3) Seilbåt konstruert ca. 1950 av E. Kristoffersen (ag) 

 

kvalitet 
    OT: egenskaper 

    UT: stedskvalitet 

    SO: kvalitetssikring 

 

kvalitetssikring 
    OT: administrasjon 

    SO: kvalitet 
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 MERKN: alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at  

        kvalitet blir planlagt og oppnådd (NS 5801) 

 

kvarts 
    BF: kvartsbrudd 

    OT: mineraler 

    UT: bergkrystall 

        kalsedon 

 

kvartsbrudd 
  BRUK: kvarts 

        mineralutvinningsanlegg 

 

kvartsitt 
    BF: kvartsittbrudd 

    OT: sandstein 

    SO: steinheller 

 

kvartsittbrudd 
  BRUK: kvartsitt 

        steinbrudd 

 

kvener 
    OT: nasjonale minoriteter 

    SO: kvenske kulturminner 

   DEF: (etterkommer etter) finsk innflytter i Nord-Norge (bo) 

 

kvenske kulturminner 
    OT: kulturminner 

    SO: kvener 

 

kverner 
  BRUK: kvernhus 

        kvernsteiner 

        møller 

 

kvernhus 
    BF: bekkekverner 

        kverner 

        kvernruiner 

    OT: uthus (gårdsanlegg) 

    SO: kvernsteiner 

        møller 

        vassdragsinnretninger 

   DEF: hus hvor korn ble malt mellom vannkraftdrevne møllesteiner  

        (arl) 

 

kvernruiner 
  BRUK: kvernhus 

        ruiner 

 

kvernsteiner 
    BF: kverner 

        møllesteiner 

    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

    SO: kvernhus 

        kvernsteinsbrudd 

        møller 

   DEF: runde steinskiver [...] til maling av korn og andre  

        materialer i mølle eller kvern (ag, def. på møllestein) 
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kvernsteinsbrudd 
    OT: steinbrudd 

    SO: kvernsteiner 

 

kvinnearbeid 
    OT: samfunnsliv # 

 

kvinnekultur 
    OT: kulturhistorie 

 

kvinner 
    OT: mennesker 

    SO: kjønnsroller 

 

kyst 
    BF: kystregioner 

        kystsoner 

    OT: landformer og naturformasjoner # 

    UT: fjorder 

        skjærgård 

    SO: kystlandskap 

 

kystarkitektur 
  BRUK: arkitektur 

        byggeskikk 

        kystkultur 

 

kystfart 
  BRUK: fraktfart 

 

kystfiske 
  BRUK: fiske 

 

kystfort 
    OT: festninger 

    SO: fort 

 

kystforvaltning # 
    OT: forvaltning 

    UT: fyrvesen 

        losvesen 

 

kystkultur 
    BF: kystarkitektur 

    OT: kulturhistorie 

    SO: maritime kulturminner 

 MERKN: virksomhet eller bosetting som har sine premisser i  

        kystbasert næring. Med kyst menes saltvannskysten og  

        fjordarmer 

 

kystkultursentre 
    OT: kultur- og forsamlingsbygg # 

 

kystlandskap 
    BF: maritime landskap 

    OT: bygdelandskap # 

    SO: kulturlandskap 

        kyst 

        lyngheier 

        våtmarker 
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kystregioner 
  BRUK: kyst 

 

kystsoneplaner 
    BF: kystsoner 

    OT: arealplaner 

 

kystsoner 
  BRUK: kyst 

        kystsoneplaner 

 

kåpekledning 
    OT: veggkledning 

 MERKN: skråstilt, utvendig trepanel 

 

kårbygninger 
    BF: føderådsbygninger 

    OT: innhus 

   DEF: betegnelse for bygning hvor føderådsfolkene bor (ag)  

        (føderåd: tidl. eiers avtale om rett til husvære på gården  

        og til bestemte ytelser) 

 

kåter 
    OT: boliger 

    SO: gammer 

   DEF: tradisjonell hustype i det sørlige sameområdet. Tilsvarer i  

        hovedsak gammen, men atskiller seg fra denne ved at  

        stokkene som reises utenpå sperresystemet ikke kuttes i  

        toppen (ag) 

 

laboratorier 
    OT: forsvarsanleggs deler # 

        undervisnings- og forskningsbygg # 

   DEF: lokale som er innredet til vitenskapelig, teknisk arbeid  

        (bo) 

 

labyrinter (arkeologi) 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 

   DEF: sirkulært mønster på bakken, satt sammen av steiner. [...]  

        I Sør-Norge finnes en annen type labyrinter, nemlig som  

        helleristninger (kms) 

 

lader (bygningskategori) 
  BRUK: løer 

        låver 

 

ladesteder 
    OT: by- og tettstedslandskap # 

    SO: kjøpsteder 

   DEF: om eldre forhold: tettsted uten kjøpstadsrettigheter (bo) 

 

laft 
  BRUK: laftehus 

        lafteverk 

 

laftehoder 
    BF: novhoder 

    OT: bygningsdeler 

    SO: lafteverk 

 MERKN: den delen av stokken som stikker utenfor hjørnet på et  

        laftehus 
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laftehus 
    BF: laft 

        lafting 

    OT: bygninger 

    SO: lafteverk 

        tømmerbygninger 

   DEF: laftehus er som regel bygget i laftet tømmer. [...] På  

        1800-tallet ble det også utviklet lafting med plank skåret  

        på sag, såkalt maskinlaft (kms) 

 

lafteverk 
    BF: laft 

        lafting 

    OT: byggeteknikk 

    SO: laftehoder 

        laftehus 

        novformer 

   DEF: veggkonstruksjon av liggende tømmer, der stokkene legges  

        med rot- og toppenden vekselvis til hver sin side og holdes  

        på plass ved sammenføyning i hushjørner og eventuelt ved  

        tversgående vegger (ag) 

 MERKN: svensk: knuttimring 

 

lafting 
  BRUK: laftehus 

        lafteverk 

 

lagerbygninger 
    BF: lagre (bygningskategori) 

        magasiner (lagre) 

        pakkhus 

    OT: forretnings- og lagerbygg # 

    UT: godsbygninger 

        kornmagasiner 

        materialboder 

        siloer 

        sjøhus 

        tankanlegg 

    SO: lagerrom 

        magasiner (militært) 

 

lagerrom 
    BF: boder (romtype) 

    OT: rom (værelser) 

    SO: lagerbygninger 

 

lagre (bygningskategori) 
  BRUK: lagerbygninger 

 

lagring 
    BF: oppbevaring 

    OT: aktiviteter # 

 

lakk 
    OT: organisk maling (materiale) 

    UT: fernisser 

 

lakkarbeider 
    OT: kunsthåndverk (objekter) 
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lakkfabrikker 
  BRUK: maling- og lakkfabrikker 

 

laminering 
  BRUK: konserveringsmetoder 

 

lamper 
    BF: lampetter 

        lys (belysning) 

        lysarmatur 

    OT: belysning (inventar) 

    UT: lysekroner 

 

lampetter 
  BRUK: lamper 

 

landbruk 
    OT: primærnæringer # 

    UT: jordbruk 

        reindrift 

        skogbruk 

 

landbruksbygninger 
  BRUK: driftsbygninger 

        gårdsanlegg 

        rural bebyggelse 

 

landbruksmaskiner 
    BF: landbruksredskaper 

    OT: maskiner 

 

landbruksområder 
    OT: landskap og arealer # 

    UT: brakkmark 

        innmark 

        utmark 

 {landbruksområder inndelt etter eierforhold} 

        jordegods 

    SO: jordbrukslandskap 

 

landbrukspolitikk 
    BF: jordbrukspolitikk 

    OT: politikk 

    SO: jordbruksavtalen 

 

landbruksredskaper 
  BRUK: landbruksmaskiner 

        redskaper 

 

landbruksskoler 

    OT: skoler 

 

landformer og naturformasjoner # 
    OT: naturlandskap 

    UT: daler 

        fjell 

        hellere 

        huler 

        jettegryter 

        kyst 

        naturdannelser (arkeologi) 
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        øyer 

 

landhandler 
  BRUK: butikker 

 

landkar 
  BRUK: brukar 

   DEF: brukar som brua ligger på og som forankrer brua i vegen  

        (vdir) 

 

landmåling 
    OT: oppmåling 

 

landsbebyggelse 
  BRUK: rural bebyggelse 

 

landsbyer 
    OT: by- og tettstedslandskap # 

    SO: rural bebyggelse 

        tettsteder 

   DEF: om utenlandske forhold: tettsted der det særlig bor bønder  

        som dyrker jorda omkring (bo) 

 

landsdelsplaner 
    OT: planer 

 

landskap 
    OT: landskap og arealer # 

    UT: by- og tettstedslandskap # 

        bygdelandskap # 

        kulturlandskap 

        naturlandskap 

        skog 

   DEF: samlebetegnelse på våre utendørs omgivelser, både det  

        naturgitte og det menneskeskapte. Landskapet er formet av  

        samspillet mellom mennesket og naturen (of) 

 

landskap og arealer # 
    OT: objekter og arealer # 

    UT: hytteområder 

        kirkers omgivelser 

        landskap 

        plasser og steder # 

 {landskap og arealer inndelt etter arealbruk} 

        allmenninger 

        boligområder 

        boplasser (arkeologi) 

        friluftsområder 

        gravplasser 

        grøntområder 

        industriområder 

        landbruksområder 

    SO: kulturmiljøer 

 

landskapsanalyser 
    OT: analyser 

    SO: landskapsplanlegging 

        stedsanalyser 

 

landskapsarkitektur 
    OT: arkitektur 
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    SO: landskapsplanlegging 

 

landskapsbilder 
  BRUK: landskapsmalerier 

 

landskapslover (historisk) 
    OT: lover 

   DEF: i Norden i middelalderen betegnelse på lover som gjaldt  

        innen bestemte deler av riket (ag) 

 

landskapsmalerier 
    BF: landskapsbilder 

    OT: kunst 

        malerier 

    SO: prospekter (billedkunst) 

 

landskapsplaner 
    OT: planer 

    SO: landskapsplanlegging 

 

landskapsplanlegging 
    OT: planlegging 

    SO: landskapsanalyser 

        landskapsarkitektur 

        landskapsplaner 

 

landskapsvern 
    BF: områdevern 

    OT: miljøvern 

    SO: Europeisk landskapskonvensjon - 2000 

        kulturminnevern 

        landskapsvernområder 

        nasjonalparker 

        naturreservater 

        naturvern 

 

landskapsvernområder 
    OT: naturvernområder 

    SO: landskapsvern 

   DEF:  

 MERKN: som landskapsvernområder kan vernes natur- eller  

        kulturlandskap av økologisk, kulturell eller  

        opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende.  

        Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til  

        landskapets egenart (nml) 

 

landsteder 
    BF: lyststeder 

    OT: fritidsbebyggelse 

    UT: lystgårder 

 

landsverneplaner 
    OT: verneplaner 

    SO: nasjonale verneplaner 

 MERKN: en oversikt over verneverdige eiendommer og en historisk  

        oversikt over en offentlig sektor 

 

langfasader 
    OT: fasader 

 

langhauger 
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  BRUK: gravhauger 

 

langhus 
    OT: boliger 

 

langkirker 
    OT: kirker 

 

langskip 
  BRUK: kirkeskip (bygningsdeler) 

 

langtidsplaner 
    OT: planer 

   DEF: politisk el. økomomisk plan for en lengre periode (bo) 

 

lasaretter 
  BRUK: sykehus 

 

lasere (apparater) 
    OT: utstyr 

    SO: laserskanning 

   DEF: apparat som sender ut en bunt intense lysstråler som er  

        parallelle, har samme frekvens og er i fase (bo) 

 

lasering (aktivitet) 
    OT: dekorasjonsmaling (aktivitet) 

   DEF: male, dekke med tynn, gjennomsiktig farge (bo) 

 

lasering (dekor) 
    OT: dekorasjonsmaling (objekter) 

 

laserskanning 
    BF: 3D-skanning 

    OT: skanning 

        vitenskapelige metoder # 

    UT: flybåren laserskanning 

    SO: lasere (apparater) 

 

lastebåter 
  BRUK: fraktefartøy 

 

latriner 
    OT: toaletter (bygningskategori) 

   DEF: primitivt privét, midlertidig do (bo) 

 

laug 
    OT: laugsvesen 

 

laugsvesen 
    OT: arbeidsliv 

    UT: laug 

    SO: håndverkere 

 

Lausannecharteret - 1990 
    BF: Charter for the Protection and Management of the  

        Archaeological Heritage 

        ICAHM Charter - 1990 

        ICOMOS Charter for the Protection and Management of  

        Archaeological Heritage 

    OT: chartere 

    SO: arkeologiske kulturminner 
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 MERKN: vedtatt av ICOMOS i Lausanne, i 1990 

 

lauving 
    BF: styving 

    OT: jordbruk 

   DEF: sanke løv til fôr (bo) 

 

lav 
    OT: organismer # 

 

lavtrykksbord 
  BRUK: konserveringsmetoder 

 

Lebensbornhjem 
    OT: krigsminner 

    SO: barnehjem 

        mødrehjem 

 MERKN: Føde- og barnehjem opprettet av den tyske, nazistisk  

        organisasjonen Lebensborn i 1935, i Norge fra 1941 

 

ledegjerder 
    OT: fangstanlegg 

    SO: sperregjerder 

   DEF: en del av et fangstanlegg for rein og hadde som funksjon å  

        lede dyra til fangsstedet (kms) 

 

ledelse 
    BF: styring 

    OT: administrasjon 

 

legalfredete kulturminner 
  BRUK: automatisk fredete kulturminner 

 

legater 
    OT: finansiering 

    SO: fonds 

        stipend 

 

legender 
    OT: skjønnlitteratur 

   DEF: fortelling med religiøst-mytisk innhold (bo) 

 

leiegårder 
    OT: boliger 

    SO: boligblokker 

        bygårder 

        murgårder 

   DEF: (større) bygning med leiligheter til leie (bo) 

 

leilendinger 
    BF: bygsel 

    OT: mennesker 

    SO: bønder 

   DEF: leier av gårdsbruk, i alminnelighet på livstid (ag) 

 

leirbygninger 
  BRUK: jordbygninger 

 

leire (byggemateriale) 
    BF: jord (byggemateriale) 

    OT: byggematerialer 
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    SO: jordbygninger 

        leirjord 

 

leirer # 
    OT: anlegg 

    UT: arbeidsleirer 

        fangeleirer 

        forlegninger 

        interneringsleirer 

        skogsleirer (andre verdenskrig) 

 

leirjord 
    OT: jord (løsmasse) 

    SO: leire (byggemateriale) 

 

leirkar 
    OT: inventar 

        kar (beholdere) 

 

leirplasser 
    OT: plasser (arealer) 

   DEF: et sted folk har slått leir, helst over et kortere tidsrom  

        enn mer permanente boplasser (kms) 

 

leirskoler 
    OT: skoler 

 

leirtak 
    OT: masseuttak 

 MERKN: område der leire blir tatt ut 

 

lekeområder 
    BF: lekeplasser 

    OT: plasser (arealer) 

    SO: friområder 

 

lekeplasser 
  BRUK: lekeområder 

 

lekestuer 
    BF: dukkestuer 

    OT: bygninger tilknyttet boliger # 

 

lekkasjer 
  BRUK: vannskader 

 

leksika 
    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

    SO: oppslagsbøker 

 

lektere 
    OT: fraktefartøy 

   DEF: lastepram, oftest uten motor(bo) 

 

lektorier 
    OT: kirkeinventar 

    SO: gallerier (bygningsdeler) 

        korskiller 

        lesepulter 

   DEF: opphøyd plass for opplesning av de hellige skrifter, som  

        regel et galleri med lesepult over korskranken i en kirke  
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        (ls) 

 

lenser 
    OT: fløtingsanlegg 

   DEF: fløtingsinnretning som består av en rekke sammenbundne  

        tømmerstokker til å samle eller lede tømmeret (ag) 

 

lensmannssteiner 
    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

 MERKN: stein plassert ved kirken, og som lensmannen sto på når han  

        leste opp kunngjøringer 

 

lensvesen (historisk) 
    BF: føydalisme 

    OT: offentlig forvaltning 

 

lerret (materiale) 
    OT: plante- og dyrematerialer # 

 

lerretsmalerier 
    OT: malerier på tekstil 

 MERKN: dekker malerier på hamp, jute, lin og bomull, men ikke  

        malerier på silke 

 

lesepulter 
    OT: kirkeinventar 

    SO: lektorier 

   DEF: pult til å legge boka på når en leser, særlig til  

        tekstlesing i kirken (bo) 

 

leskur 
    BF: busskur 

        skur (bygningskategori) 

    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

   DEF: enkel konstruksjon med tak og vegger som skal gi  

        beskyttelse for vær og vind (kms) 

 MERKN: benyttes i forbindelse med holdeplasser 

 

lettbetongstein 
    OT: murstein 

 

levestandard 
    OT: samfunnsliv # 

 

LiDAR 
  BRUK: flybåren laserskanning 

 MERKN: Light detection and ranging 

 

liggende panel 
  BRUK: horisontalt panel 

 

likbrenning 
    BF: kremering 

    OT: religiøse hendelser og aktiviteter # 

    SO: begravelser 

        branngraver 

        krematorier 

 

likkister 
    OT: graver 

    UT: sarkofager 
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        steinkister 

        teglkister 

        trekister 

    SO: gravkister (arkeologi) 

        kister 

   DEF: kiste til å gravlegge avdøde personer i (ag) 

 

likkviler 
    OT: plasser og steder # 

   DEF: sted hvor man kunne stanse for å hvile mens man var på vei  

        til kirka, bærende på en likkiste (kms) 

 

lim 
    OT: klebemidler 

 

limfargemalerier 
    OT: malerier 

    SO: limfarger 

 

limfarger 
    OT: organisk maling (materiale) 

    SO: limfargemalerier 

   DEF: malerfarge av fargepulver og vann med oppløst lim (bo) 

 

limtre 
    OT: trelast 

 

lin 
    OT: plante- og dyrematerialer # 

    UT: linolje 

    SO: planter 

 

linoleum 
    BF: gulvbelegg 

    OT: byggematerialer 

   DEF: golvbelegg som består av en masse som blir presset på  

        jutevev (bo) 

 

linolje 
    OT: lin 

    SO: linoljemaling (materiale) 

 

linoljemaling (materiale) 
    OT: organisk maling (materiale) 

    SO: linolje 

        oljemaling (materiale) 

 MERKN: om husmaling. For malerier, bruk oljemalerier (alle  

        oljemalerier er malt med linoljemaling) 

 

liste over verdens kultur- og naturarv 
  BRUK: verdensarvlisten 

 

listeførte kirker 
    OT: listeførte kulturminner 

    SO: kirker 

 MERKN: Alle kirker bygget mellom 1650 og 1850 er listeført, i  

        tillegg til en rekke kirker bygget etter 1850. Listeførte  

        kirker behandles i henhold til det såkalte kirkerundskrivet  

        (Rundskriv T-3/00). 

 

listeførte kulturminner 
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    OT: vernete kulturminner 

    UT: listeførte kirker 

    SO: administrativt fredete bygninger 

   DEF: et kulturminne som etter en kulturminnefaglig vurdering er  

        identifisert som verneverdig og oppført på en liste over  

        objekter som skal forvaltes på en nærmere definert måte.  

        Både kulturminner som er formelt vernet (ved lov eller  

        forskrift) og kulturminner uten formelt vern kan være  

        listeførte. 

 

 
        Eksempler på listeføring er Listen over særlig verneverdige  

        kirker, Landsverneplanenes verneklasse 2, Fartøyvernlista  

        og Gul liste fra Byantikvaren i Oslo (of) 

 

listverk 
    OT: bygningsdeler 

    UT: dørlister 

        gulvlister 

        taklister 

        vinduslister 

    SO: profiler (arkitektur) 

   DEF: forsterkning, tetning el. pynt som består av lister (bo) 

 MERKN: ofte med profilert tverrsnitt 

 

litografier 
    BF: steintrykk 

    OT: grafikk 

   DEF: grafisk bilde som er framstilt ved litografi  

        (flattrykkmetode ved stein- el. metallplater) (bo) 

 

liturgi 
    OT: religion 

    SO: ritualer 

 

liturgiske kar 
  BRUK: rituelle kar 

 

ljorer 
    OT: bygningsdeler 

   DEF: firkantet røyk- og lysåpning i taket på énetasjes stue (bo) 

 

ljorestuer 
 

loft (bygningskategori) 

    OT: innhus 

    SO: bur (bygningskategori) 

   DEF: innhus uten ildsted på en gård, lafta i to etasjer (sjelden  

        tre) med utvendig trapp i svala og dør til hver etasje. I  

        annen etasje kunne det også være svalganger på hver av  

        sideveggene eller på alle fire veggene. Første etasje var  

        for oppbevaring av spekemat, flatbrød mv, (som et  

        bur/stabbur), mens andre etasje var for verdigjenstander,  

        klær i kister og for skinnfeller og senger (soverom) (kms) 

 

loft (romtype) 
    OT: rom (værelser) 

   DEF: etasje el. rom under taket i et hus (bo) 

 

logoer 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 
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lokal agenda 21 
    OT: handlingsplaner 

    SO: bærekraftig utvikling 

 

lokal deltakelse 
  BRUK: lokal medvirkning 

 

lokal involvering 
  BRUK: lokal medvirkning 

 

lokal medvirkning 
    BF: lokal deltakelse 

        lokal involvering 

        lokalt engasjement 

    OT: samfunnsliv # 

 

lokale verdier 
    OT: kulturminneverdier 

 MERKN: verdi som tillegges kulturminner eller kulturmiljøer  

        knyttet til lokal virksomhet og historie. Et kulturminne av  

        lokal verdi kan også bli tillagt regional og/eller nasjonal  

        verdi (of) 

 

lokalforvaltning 
    OT: offentlig forvaltning 

    UT: kommunalforvaltning 

 

lokalhistorie 
    BF: bygdehistorie 

    OT: historie 

    SO: bygdebøker 

        lokalhistoriske samlinger 

        lokalhistoriske årbøker 

 MERKN: brukes om faget lokalhistorie 

 

lokalhistoriske samlinger 
    OT: museer 

        samlinger 

    SO: lokalhistorie 

 

lokalhistoriske årbøker 
    OT: årbøker 

    SO: lokalhistorie 

 

lokalisering 
  BRUK: beliggenhet 

        stedfesting 

 

lokalt engasjement 
  BRUK: lokal medvirkning 

 

lokalveger 
    BF: lokalveier 

    OT: veger 

   DEF: veger som tjener nærmiljøet (vdir) 

 MERKN:  

 

lokalveier 

  BRUK: lokalveger 
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lokomotivstaller 
    BF: lokstaller 

    OT: jernbanestasjoner 

        vognhaller 

 

lokstaller 
  BRUK: lokomotivstaller 

 

losbåter 
  BRUK: losfartøy 

 

losfartøy 
    BF: losbåter 

    OT: spesialfartøy 

 

losstasjoner 
    BF: lostårn 

    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

   DEF: staden der losen og losskøyta var/er stasjonert (kms) 

 

lostårn 
  BRUK: losstasjoner 

 

losvesen 
    OT: kystforvaltning # 

 

louis seize-stil 
    OT: klassisisme 

   DEF: den klassisk pregede kunstoppfatning som særlig bredte seg  

        under Ludvig 16s regjeringstid 1774-92  (ag) 

 MERKN: i Norge fra ca. 1770 til 1810 

 

lov om bygningsfredning 
  BRUK: bygningsfredningsloven - 1920 

 

lov om fornminne 
  BRUK: fornminneloven - 1951 

 

lov om fredning og bevaring av fortidslevninger - 1905 
    OT: lover 

    SO: fornminneloven - 1951 

        kulturminneloven - 1978 

 

lov om kulturminner 
  BRUK: kulturminneloven - 1978 

 

lov om miljøvern på Svalbard 
  BRUK: svalbardmiljøloven - 2001 

 

lov om planlegging og byggesaksbehandling 
  BRUK: plan- og bygningsloven - 2008 

 

lovekirker 
  BRUK: votivkirker 

 

lover 
    OT: regelverk # 

    UT: bygningsfredningsloven - 1920 

        bygningsloven - 1924 

        bygningsloven - 1965 

        fornminneloven - 1951 
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        kulturminneloven - 1978 

        landskapslover (historisk) 

        lov om fredning og bevaring av fortidslevninger - 1905 

        plan- og bygningsloven - 1985 

        plan- og bygningsloven - 2008 

        planleggingsloven 

        svalbardmiljøloven - 2001 

 

luftfart 
    OT: transport 

 

luftforurensning 
    OT: forurensning 

 

luftfotografering 
  BRUK: flyfotografering 

 

lufthavner 
  BRUK: flyplasser 

 

luftkondisjonering 
  BRUK: klimaanlegg 

 

lukehus 
    OT: vannkraftverk 

 MERKN: del av vannkraftverk 

 

luker (bygningsdeler) 
    BF: tårnluker 

    OT: bygningsdeler 

    SO: glugger 

   DEF: firkantet åpning som kan stenges (arl) 

 

lukeåpner (kirker) 
  BRUK: tekniske installasjoner 

 

lulesamer 
    OT: samer 

 

luting 
    OT: overflatebehandling 

   DEF: behandle med lut (bo, def. på lute) 

 

lydanlegg 
    BF: høyttalere 

    OT: tekniske anlegg 

 

lydisolering 
  BRUK: støydemping 

 

lynavledere 
  BRUK: lynvernanlegg 

 

lyngheier 
    OT: bygdelandskap # 

    SO: kystlandskap 

   DEF: treløse områder dominert av lyngaktige dvergbusker. I Norge  

        [...]: i fjellet, og som atlantisk lynghei langs kysten (nl) 

 MERKN: lynghei langs kysten er kulturlandskap 

 

lynnedslag 
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    BF: lynskader 

    OT: naturkatastrofer 

    SO: brannskader 

 

lynskader 
  BRUK: lynnedslag 

 

lynvernanlegg 
    BF: lynavledere 

    OT: utstyr 

    SO: brannsikring 

 

lys (belysning) 
  BRUK: belysning (inventar) 

        gatebelysning 

        lamper 

        lysekroner 

 

lys (fysikk) 
    BF: lysmåling 

        lysnedbryting 

    OT: fysikk 

 

lysarmatur 
  BRUK: lamper 

 

lysekroner 
    BF: lys (belysning) 

        prismekroner 

    OT: lamper 

    SO: kirkeinventar 

 

lysestaker 
    BF: alterstaker 

        kandelabre 

    OT: belysning (inventar) 

        kirkeinventar 

    UT: lysglober 

    SO: kirkesølv 

 

lysglober 
    OT: lysestaker 

 MERKN: kirkeinventar: lysestake, i globusform. 

 

lysmåling 
  BRUK: lys (fysikk) 

 

lysnedbryting 
  BRUK: lys (fysikk) 

        nedbryting 

 

lyssetting 
  BRUK: belysning (lyssetting) 

 

lysskilt 
  BRUK: skilt 

 

lysskjold 
    OT: kirkeinventar 

 

lystbåter 
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  BRUK: fritidsbåter 

 

lystgårder 
    BF: lyststeder 

    OT: landsteder 

   DEF: gård på landet til sommerbruk [...]. Vokste frem på  

        1700-tallet og var kombinert med vinterbolig i bygård (arl) 

 

lysthus 
    OT: bygninger tilknyttet boliger # 

    SO: paviljonger 

   DEF: lite hus med en spinkel konstruksjon i et hageanlegg. [...]  

        Betegnelsen er også brukt der en uteplass er omsluttet av  

        lette tregitre eller busker og planter som danner et  

        blendverk (kms) 

 

lyststeder 
  BRUK: landsteder 

        lystgårder 

 

lægre 
    BF: felægre 

    OT: buer (bygningskategori) 

   DEF: 1) liggeplass for dyr 2) hvileplass på fjellet for folk og  

        fe (bo) 

 

lær 
    BF: skinn 

    OT: plante- og dyrematerialer # 

    SO: gyllenlær 

   DEF: avhåret og garvet hud fra forholdsvis tykkhudete dyr (bo) 

 

lærebøker 
    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

    SO: oppslagsbøker 

 

lærindustri 
    OT: industri 

    SO: garverier 

        skofabrikker 

 

løer 
    BF: lader (bygningskategori) 

        utløer 

    OT: uthus (gårdsanlegg) 

    SO: låver 

 MERKN: uthus bygd i laftet tømmer eller stavverk,  og som primært  

        ble brukt til korn, men også til høy. I dag ofte kalt låve  

        (fra kms) 

 

løfteplattformer 
    OT: utstyr 

 

løkker (arealer) 
    OT: friområder 

    SO: byjordbruk 

        grøntanlegg 

   DEF: (inngjerdet) stykke av innmark friareal i en by (bo) 

 

løpegraver 
    OT: forsvarsanleggs deler # 
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    SO: grøfter 

   DEF: i eldre beleiringskrig graver som angriperen brukte for å  

        trenge dekket inn på kort hold av en festning og deretter  

        gå til storm (ag) 

 MERKN: grav eller renne hvor soldater kan bevege seg beskyttet  

        fram mot et beskyttet sted 

 

løpere (gulvløpere) 
  BRUK: tepper 

 

løse kulturminner 
    BF: artefakter 

    OT: kulturminner 

    SO: antikviteter 

        fartøy 

        gjenstander # 

        kunst 

        oldsaker 

   DEF: kulturminner som er flyttbare (of) 

 

løsfunn 
    BF: marine løsfunn 

    OT: arkeologiske funn 

   DEF: funn av oldsaker uten nærmere opplysninger om  

        funnforholdene, som oftest enkeltgjenstander (na) 

 

løsningsmidler 
    OT: kjemikalier 

 

løsøre 
  BRUK: inventar 

 

løvtrær 
    OT: trær 

 

løyper 
    OT: veger og vegfar # 

 

løypestrenger 
    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

   DEF: ståltråd el. kabel som henger i fritt fall f.eks i en li  

        mellom et øvre og et nedre feste, og som blir brukt til å  

        frakte høy, ved o.l. (bo) 

 

låneordninger 
    BF: utbedringslån 

    OT: støtteordninger 

 

låser 
    BF: dørlåser 

    OT: inventar 

 

låvebruer 
    OT: låver 

 

låver 
    BF: lader (bygningskategori) 

    OT: uthus (gårdsanlegg) 

    UT: låvebruer 

    SO: løer 

   DEF: bygning til å oppbevare høy og korn i (bo) 
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 MERKN: oppr. det rommet i løa som det treskes i, har etterhvert  

        blitt betegnelse for hele bygningen, i deler av landet 

 

Maastrichttraktaten - 1992 
    OT: traktater 

    SO: EU 

 

madonna 
  BRUK: jomfru Maria 

 

magasiner (lagre) 
  BRUK: kornmagasiner 

        lagerbygninger 

        magasiner (militært) 

        museumsmagasiner 

 

magasiner (militært) 
    BF: magasiner (lagre) 

    OT: forsvarsanleggs deler # 

    UT: telthus 

    SO: lagerbygninger 

 

magi 
    BF: overtro 

    OT: religion 

    SO: folketro 

   DEF: ord og handlinger av mer eller mindre utpreget rituell art  

        som tar sikte på en umiddelbar (overnaturlig) påvirkning av  

        naturfenomener (f.eks. regn), dyr eller mennesker, deres  

        eiendeler eller livsgrunnlag (ag) 

 

makeskifte 
    OT: eiendomsrett 

    SO: jordskifte 

   DEF: bytte av én fast eiendom mot en annen fast eiendom med  

        eller uten mellomlag [...] (ag) 

 

malerarbeid 
    BF: husmaling (aktivitet) 

        innvendig malerarbeid 

        malerhåndverk 

        maling (aktivitet) 

        utvendig malerarbeid 

    OT: håndverk 

    SO: dekorasjonsmaling (aktivitet) 

        maling (materiale) 

        overflatebehandling 

 MERKN: brukes om husmaling, ikke kunstmaling 

 

malere 
    OT: håndverkere 

    UT: dekorasjonsmalere 

    SO: kunstmalere 

 

malerhåndverk 
  BRUK: dekorasjonsmaling (aktivitet) 

        malerarbeid 

        maleteknikker 

 

malerier 
    OT: bilder 
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        kunst 

    UT: landskapsmalerier 

        takmalerier 

        veggmalerier 

        votivmalerier 

 {malerier inndelt etter teknikk} 

        akvareller 

        freskomalerier 

        glassmalerier 

        kalkmalerier 

        limfargemalerier 

        malerier på tekstil 

        oljemalerier 

        panelmalerier 

        seccomalerier 

        staffelimalerier 

        temperamalerier 

    SO: hellemalerier 

        hulemalerier 

        kirkekunst 

        malerkunst 

        maling (materiale) 

 

malerier på tekstil 
    OT: malerier 

    UT: lerretsmalerier 

 MERKN: dekker malerier på alle typer tekstiler 

 

malerier på tre 
  BRUK: panelmalerier 

 

malerkunst 
    OT: billedkunst 

    SO: malerier 

 

maleteknikker 
    BF: malerhåndverk 

    OT: teknikk 

    UT: dekorasjonsmaling (aktivitet) 

    SO: maling (materiale) 

 MERKN: brukes om teknikker innen kunstmaling 

 

maling- og lakkfabrikker 
    BF: lakkfabrikker 

    OT: industrianlegg 

    SO: kjemisk industri 

 

maling (aktivitet) 
  BRUK: malerarbeid 

 

maling (materiale) 
    OT: materialer til overflatebehandling # 

    UT: organisk maling (materiale) 

        uorganisk maling (materiale) 

    SO: malerarbeid 

        malerier 

        maleteknikker 

 

malmer (bergarter) 
    OT: bergarter 
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malmlagre (arkeologi) 
    OT: jernvinneanlegg 

 

malmverk 
  BRUK: jernverk 

        kobberverk 

        nikkelverk 

        sinkverk 

        sølvverk 

 

Maltakonvensjonen 
  BRUK: Vallettakonvensjonen - 1992 

 MERKN: tidligere kortnavn på Valettakonvensjonen 

 

mandalske stuer 
    OT: boliger 

 

mangeromstufter 
  BRUK: hustufter 

 

manierisme 
    OT: perioder # 

    SO: renessanse 

   DEF: betegnelse for den perioden innen det italienske maleri som  

        fulgte etter høyrenessansen og vokste frem ca 1515-20 for  

        senere å bli avløst av barokken henimot 1590-1600 (ag) 

 

manifestasjonsform # 
    OT: allment # 

    UT: kopier 

        modeller 

        pastisjer 

        rekonstruksjoner 

        reproduksjoner 

 

mansardtak 
    OT: valmtak 

   DEF: [tak med] en karakteristisk knekk i takflaten slik at nedre  

        del har en brattere hellingsvinkel enn øvre del. Mansardtak  

        kan ha to sider som et saltak eller fire sider som et  

        valmtak (kms) 

 

mantall 
  BRUK: folketellinger 

 

manuskripter 
    OT: dokumenter og litteratur # 

   DEF: hånd- eller maskinskrevet tekst som skal trykkes, lages  

        film etter eller framføres muntlig (bo) 

 

margarinfabrikker 
    OT: industrianlegg 

    SO: næringsmiddelindustri 

 

marginaljorder 
  BRUK: brakkmark 

        utmark 

 

Maria (madonna) 
  BRUK: jomfru Maria 
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marinaer 
  BRUK: havner 

 

marinarkeologi 
    BF: undervannsarkeologi 

    OT: arkeologi 

    SO: Konvensjon om beskyttelse av den undersjøiske kulturarv -  

        2001 

        kulturminner under vann 

        maritim arkeologi 

 MERKN: arkeologi som behandler arkeologiske kulturminner under vann 

 

marinarkeologiske kulturminner 
  BRUK: arkeologiske kulturminner 

        kulturminner under vann 

 

marine kulturminner 
  BRUK: kulturminner under vann 

 

marine løsfunn 
  BRUK: kulturminner under vann 

        løsfunn 

 

marinefartøy 
    BF: krigsskip 

        orlogsskip 

    OT: fartøy 

 

maritim arkeologi 
    OT: arkeologi 

    SO: marinarkeologi 

        maritime kulturminner 

   DEF: the study of human interaction with the sea, lakes, and  

        rivers through the archaeological study of material  

        manifestations of maritime culture, including vessels,  

        shoreside facilities, cargoes and even human remains (eum) 

 

maritime kulturminner 
    OT: kulturminner 

    SO: fartøy 

        kystkultur 

        maritim arkeologi 

 MERKN: kulturminner i kystsonen med tilknytning til marin aktivitet 

 

maritime landskap 
  BRUK: kystlandskap 

 

markedsføring 
    BF: reklame 

    OT: formidling 

    UT: kampanjer 

 

markedsplasser 
    OT: plasser (arealer) 

    UT: torg 

    SO: handelssteder 

   DEF: sted hvor folk møtes for å kjøpe og selge varer (kms) 

 

marmor 
    BF: marmorbrudd 

    OT: bergarter 
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marmorbrudd 
  BRUK: marmor 

        steinbrudd 

 

marmorering (aktivitet) 
    OT: dekorasjonsmaling (aktivitet) 

 

marmorering (dekor) 
    OT: dekorasjonsmaling (objekter) 

 

maskiner 
    BF: motorer 

    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

    UT: landbruksmaskiner 

 

maskinhus (fyranlegg) 
    OT: fyr 

    SO: tekniske rom 

 

maskinindustri 
    OT: industri 

 

masovner 
    BF: ovner 

    OT: jernverk 

   DEF: smelteovn for framstilling av rujern fra jernmalm (kms) 

 

massemedier 
    BF: fjernsyn 

        media 

        radio 

        TV 

    OT: samfunnsliv # 

    UT: sosiale medier 

    SO: aviser 

        film 

        formidling 

   DEF: middel som sprer informasjon til svært mange mennesker på  

        kort tid (bo) 

 

massetak 
  BRUK: masseuttak 

 

masseuttak 
    BF: massetak 

        uttak 

    OT: bergverk 

    UT: grustak 

        leirtak 

        sandtak 

 

massivtre 
    OT: trelast 

   DEF: trelast som er satt sammen med forbindelsesmidler til  

        elementer (NS 3420-Q 2009) 

 

masstuer 
    BF: melkeboder 

    OT: innhus 

    SO: eldhus 
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        matboder 

   DEF: gammel betegnelse for et rom eller hus for lagring av mat  

        på en gård. Senere ble ordet tatt i bruk om et rom eller  

        hus for tilberedning av mat, og ordet betegner de samme  

        funksjonene som eldhuset (kms) 

 

mastebruer 
  BRUK: bjelkebruer 

   DEF: enkel bjelkebru av tre. Tidligere ofte lagt over grunne  

        elver og sund. Brua kan ved hjelp av peleåk forlenges så  

        langt man vil (vdir) 

 

master 
    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

   DEF: loddrett, smal konstruksjon, stolpe eller stang som kan  

        bære seil, signal, lastebom, lys m.m. (ei) 

 

masverk 
    BF: grindverk (ornament) 

    OT: bygningsdetaljer 

   DEF: ornamentalt utformede steinlister i mer eller mindre  

        innviklede mønstre, brukt som rammeverk i vinduer, særlig i  

        gotisk arkitektur, eller som relieffdekorasjon i blendinger  

        på vegger og murer (ls) 

 

mat 
    OT: kultur 

    UT: kosthold 

 

matboder 
    OT: buer (bygningskategori) 

    SO: bur (bygningskategori) 

        masstuer 

 

matematikk # 
    OT: realfag # 

    UT: geometri 

 

materialboder 
    BF: materialhus 

    OT: lagerbygninger 

 

materialer 
    OT: stoff og materialer # 

    UT: asfalt 

        bergarter 

        glass (materiale) 

        jord (løsmasse) 

        kalk (materiale) 

        plante- og dyrematerialer # 

        plast 

        slagg 

        tjære 

        voks 

 {materialer inndelt etter funksjon} 

        avfall 

        bindemidler 

        brensel 

        byggematerialer 

        klebemidler 

        konserveringsmidler 
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        materialer til overflatebehandling # 

    SO: helsefarlige materialer 

        metaller 

 

materialer til overflatebehandling # 
    OT: materialer 

    UT: beis 

        maling (materiale) 

 

materialhus 
  BRUK: materialboder 

 

materialprøving 
    BF: testing 

    OT: vitenskapelige metoder # 

    SO: forsøk 

 

matgjemmer 
  BRUK: forrådsgroper 

 

matrikler 
    BF: skattetakstmatrikler 

    OT: dokumenter og litteratur # 

   DEF: offentlig register over grunneiendommer(bo) 

 

matvareindustri 
  BRUK: næringsmiddelindustri 

 

mausoleer 
    OT: gravmæler 

   DEF: monumentalt gravmæle (bo) 

 

media 
  BRUK: massemedier 

 

megalittgraver 
    BF: dysser 

        jættestuer 

    OT: graver 

   DEF: gravanlegg med gravkamre av store steiner fra 4. årtusen  

        f.Kr., tidlig YSTA [yngre steinalder - neolittikum] (na) 

 

meierier 
    OT: industrianlegg 

    SO: næringsmiddelindustri 

 

mekaniske verksteder 
    BF: verkstedindustri 

    OT: verksteder 

    UT: smier (industrianlegg) 

        sveiseverksteder 

    SO: jern- og metallindustri 

        støperier 

        verft 

   DEF: en bedrift innenfor jern- og metallindustrien som foruten  

        maskinverksted har ett eller flere spesialverksteder, som  

        smie, støperi, sveiseverksted, plateverksted, skipsbyggeri  

        o.a. (ag) 

 

melkeboder 
  BRUK: masstuer 
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melkefabrikker 
    OT: industrianlegg 

    SO: næringsmiddelindustri 

 

melkegroper 
  BRUK: forrådsgroper 

 

melkeplasser (reindrift) 
    OT: gieddi 

   DEF: der hvor reindriftsamene melket og merket rein (kms) 

 

melkeramper 
    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

 

mellomkrigstiden 
    OT: nyere tid 

   DEF: tiden mellom verdenskrigene 1918-1939 (bo) 

 

mellomriksveger 
  BRUK: veger 

   DEF: Veger mellom to land. Aktuelt under unionen med Sverige  

        1814-1905 (vdir) 

 

menighetshus 
    OT: forsamlingshus 

 

menn 
    OT: mennesker 

    SO: kjønnsroller 

 

mennesker 
    BF: personer 

    UT: urfolk 

 {mennesker inndelt etter alder og kjønn} 

        barn 

        kvinner 

        menn 

        ungdom 

 {mennesker inndelt etter sosiale, økonomiske og religiøse særtrekk} 

        adel 

        dronninger 

        evangelister 

        funksjonshemmede 

        hanseater 

        helgener 

        husmenn 

        konger 

        krigsfanger 

        Kristus 

        leilendinger 

        minoriteter 

        pilegrimer 

        vikinger 

 {mennesker inndelt etter yrke} 

        arkeologer 

        arkitekter 

        biskoper 

        byantikvarer 

        bønder 

        embetsmenn 
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        erkebiskoper 

        fotografer 

        håndverkere 

        ingeniører 

        kirketjenere 

        kirkeverger 

        konservatorer 

        kunstnere 

        offiserer 

        ordførere 

        organister 

        paver 

        prester 

        riksantikvarer 

        saksbehandlere 

        sjømenn 

 

menneskerettigheter 
    OT: juridiske virkemidler # 

 

merkedager 
    OT: tid 

    UT: 17. mai 

    SO: helligdager 

        primstaver 

        tidsregning 

 MERKN: tidligere faste dager da folk tok varsel fra naturen, disse  

        merkedagene var oftest knyttet til primstaven. I dag  

        betegnelse for generelt viktige, minneverdige dager 

 

merkesteiner 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 

    UT: grensesteiner 

        milesteiner 

        varder 

    SO: vegmerker 

 

merking 
  BRUK: skilting 

 

merovingertid 
    OT: middelalder 

    SO: jernalder 

 MERKN: ca 570-800 i norge (nh) 

 

mesolitikum 
  BRUK: mesolittikum 

 

mesolittikum 
    BF: eldre steinalder 

        mesolitikum 

    OT: steinalder 

   DEF: midtre fase av steinalderen, ca, 9500-4000 f.Kr. (na) 

 

messebøker 
    OT: kirkeinventar 

 

messehagler 
  BRUK: messehakler 

 

messehakler 
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    BF: messehagler 

    OT: kirketekstiler 

 

messing 
    OT: metaller 

 

metadata 

    OT: IKT 

    SO: terminologi 

 MERKN: strukturerte data med oversikt over f.eks. tittel,  

        forfatter, emne, publiseringsdato m.m. for fysiske eller  

        digitale objekter 

 

metalldetektorer 
  BRUK: metallsøkere 

 

metaller 
    OT: stoff og materialer # 

    UT: aluminium 

        blikk (metall) 

        bly 

        bronse 

        gull 

        jern 

        kobber 

        messing 

        sink 

        stål 

        sølv 

        tinn 

    SO: materialer 

 

metallindustri 
  BRUK: jern- og metallindustri 

 

metallkonstruksjoner 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: jernkonstruksjoner 

        stålkonstruksjoner 

 

metallkunst (objekter) 
    OT: kunst 

    SO: gullsmedkunst (objekter) 

        metallobjekter 

        smedhåndverk 

        smijernsarbeider 

 

metallobjekter 
    OT: inventar 

    SO: metallkunst (objekter) 

 

metallplater 
    OT: byggematerialer 

 

metallsøkere 
    BF: metalldetektorer 

    OT: utstyr 

 

metalltak 
    OT: tak 

    UT: båndtekning 
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    SO: taktekning (objekt) 

 

metallurgi 
    OT: geologi 

    SO: jernutvinning 

 

metallurgisk industri 
  BRUK: jern- og metallindustri 

 

metallvarefabrikker 
    BF: jernvareindustri 

        spikerfabrikker 

    OT: industrianlegg 

    SO: jern- og metallindustri 

 MERKN: metallvarer unntatt elektriske produkter (elektroteknisk  

        industri) 

 

meteorologi 
    OT: naturvitenskap 

    SO: værvarslingsstasjoner 

 

meteorologiske stasjoner 
  BRUK: værvarslingsstasjoner 

 

metoder 
    OT: aktiviteter, hendelser og prosesser # 

    UT: metodeverktøy # 

        teknikk 

        tidsregning 

        vitenskapelige metoder # 

 

metodeverktøy # 
    OT: metoder 

    UT: kriterier 

 

metrologi 
    BF: målemetoder 

    OT: fysikk 

    SO: mål og vekt 

   DEF: læren om mål og vekt, instrumenter og målemetoder (ag) 

 

middelalder 
    BF: middelalderbyer 

        norrøn tid 

    OT: eldre tid # 

    UT: merovingertid 

        religionsskiftet 

 MERKN: ca 1050-1537 (evt. 1500) i Norge. For Europa forøvrig  

        brukes ofte middelalder om perioden 500-1500 

 

middelalderarkeologi 
    BF: middelalderbyer 

    OT: historisk arkeologi 

 

middelalderbyer 
  BRUK: byer 

        middelalder 

        middelalderarkeologi 

 

midlertidig fredning 
    OT: fredning 
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midtgangshus 
    BF: midtkammerbygninger 

    OT: boliger 

    SO: sørlandshus 

 MERKN: har symmetrisk grunnplan med gjennomgående, tverrstilt gang  

        som deler bygningen i to 

 

midtkammerbygninger 
  BRUK: midtgangshus 

 

midtpipehus 
    OT: boliger 

 

migrasjon 
    BF: folkevandring 

    OT: sosiale prosesser # 

    UT: innvandring 

        utvandring 

    SO: flytting 

 

mikroklima 
    OT: klima 

   DEF: klimaforholdene innenfor et begrenset område eller rom (bk) 

 

mikroskopi 
    OT: undersøkelsesmetoder 

 

milebrenning 
  BRUK: kullbrenning 

        miler 

        tjærebrenning 

 

miler 
    BF: milebrenning 

    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

    UT: kullmiler 

        tjæremiler 

   DEF: tildekket kjegleformet trestabel som brennes til trekull  

        (bo) 

 

milesteiner 
    BF: milestolper 

    OT: merkesteiner 

        vegmerker 

 

milestolper 
  BRUK: milesteiner 

 

militæranlegg 
  BRUK: forsvarsanlegg 

 

militære anlegg 
  BRUK: forsvarsanlegg 

 

militære bygninger 
  BRUK: forsvarsanlegg 

 

militære observasjonsposter 
  BRUK: observasjonsposter (militært) 
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militære øvingsfelt 
    BF: ekserserplasser 

        skytefelt 

        øvingsfelt 

    OT: forsvarsanlegg 

    UT: skytebaner 

 

militærhistorie 
  BRUK: militærvesen 

 

militærleirer 
  BRUK: forlegninger 

 

militærvesen 
    BF: militærhistorie 

    OT: forvaltning 

    UT: Forsvaret 

 

miljø 
    OT: allment # 

    UT: biologisk mangfold 

        bymiljø 

        forbruk 

        miljøressurser 

        nærmiljø 

        offentlig miljø 

        støy 

    SO: miljøvern 

 

miljøavgifter 
    OT: avgifter 

 

miljødata 
  BRUK: miljøinformasjon 

 

miljøforskning 
  BRUK: miljøvernforskning 

 

miljøforvaltning 
    OT: forvaltning 

    UT: kulturminneforvaltning 

        naturforvaltning 

    SO: miljøvern 

 

miljøgater 
    OT: gater 

 

miljøgifter 
    BF: gifter 

    OT: helsefarlige materialer 

   DEF: stoffer og forbindelser som ikke, eller i liten grad, lar  

        seg bryte ned av naturlige prosesser [...] gir kroniske  

        giftskader og genetiske skader og er kreftfremkallende (nl) 

 

miljøindikatorer 
    BF: indikatorer 

    OT: egenskaper og tilstand # 

 

miljøinformasjon 
    BF: miljødata 

    OT: informasjon 
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    SO: Århuskonvensjonen - 1998 

 

miljøkriminalitet 
    OT: kriminalitet 

    UT: kulturminnekriminalitet 

 

miljølære 
    BF: miljøundervisning 

    OT: undervisning 

 

miljøovervåking 
    BF: miljøovervåkning 

        overvåkning 

    OT: overvåking # 

    UT: satellittbilder 

   DEF: systematisk innsamling av data ved hjelp av etterprøvbare  

        metoder, som baserer seg på hypoteser om sammenhengen  

        mellom årsak-virkning. Overvåkingen omfatter både  

        påvirkning, effekter og miljøtilstand (of) 

 

miljøovervåkning 
  BRUK: miljøovervåking 

 

miljøpolitikk 
  BRUK: miljøvernpolitikk 

 

miljøressurser 
    BF: kulturminneressurser 

        naturressurser 

    OT: miljø 

    UT: grunnvann 

        økosystemtjenester 

 

miljørett 
    OT: jus (fag) 

        jus (forvaltning) 

 

miljøundervisning 
  BRUK: miljølære 

 

miljøvern 
    OT: vern 

    UT: kulturminnevern 

        landskapsvern 

        naturvern 

    SO: miljø 

        miljøforvaltning 

 

miljøvernforskning 
    BF: miljøforskning 

    OT: forskning 

    UT: kulturminneforskning 

 

miljøvernpolitikk 
    BF: miljøpolitikk 

        naturvernpolitikk 

    OT: politikk 

    UT: kulturminnepolitikk 

 

mineraler 
    OT: kjemiske forbindelser # 
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    UT: feltspat 

        gips 

        jaspis 

        kisel 

        kvarts 

    SO: bergarter 

   DEF: (fast) uorganisk grunnstoff el. ensartet sammensatt stoff  

        som fins i jordskorpa (bo) 

 

mineralutvinningsanlegg 
    BF: bergkrystallbrudd 

        feltspatbrudd 

        jaspisbrudd 

        kalsedonbrudd 

        kiselbrudd 

        kvartsbrudd 

    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

 

minnekultur 
    OT: kultur 

 MERKN: hvordan den kollektive bevissthet preges av historiske  

        hendelser 

 

minneplater 
  BRUK: epitafier 

        minnetavler 

 

minnesmerker 
    BF: monumenter 

    OT: gravminner og minnesmerker # 

    UT: bautasteiner 

        krigsminnesmerker 

        runesteiner 

        varp 

    SO: skulpturer 

   DEF: bauta, skulptur, bygning el.l. som er satt opp til minne om  

        noe(n) (bo) 

 

minnetavler 
    BF: minneplater 

    OT: tegn, skrift og markeringer # 

    SO: epitafier 

 

minoriteter 
    BF: innvandrere 

    OT: mennesker 

    UT: nasjonale minoriteter 

 

modeller 
    OT: manifestasjonsform # 

 

modernisering (bygninger) 
  BRUK: rehabilitering 

 

modernisme 
    OT: perioder # 

    SO: funksjonalisme 

   DEF: sammenfattende betegnelse på den bølge av  

        avantgarde-stilarter i kunst og arkitektur som har preget  

        kulturen i den vestlige verden gjennom hele det 20-århundre  

        (ls) 
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modernitet 
    OT: egenskaper 

 

moldbenker 
    OT: benker 

 

moloer 
    OT: havner 

   DEF: byggverk i sjøen for å beskytte havneområdet mot bølger (ag) 

 

monogrammer 
    OT: dekor 

 

montering 
    OT: behandling 

 

monumenter 
  BRUK: minnesmerker 

 

mosaikker 
    OT: kunst 

    UT: glassmosaikker 

 

moser 
    OT: plante- og dyrematerialer # 

        planter 

 

moskeer 
    BF: sakrale bygninger 

    OT: sakrale bygg og anlegg # 

    SO: islamsk arkitektur 

 

mote 
  BRUK: drakt 

 

motiver 
    OT: kunst 

    SO: ikonografi 

 

motorbåter 
  BRUK: motorfartøy 

 

motorer 
  BRUK: maskiner 

 

motorfartøy 
    BF: motorbåter 

    OT: fartøy 

 MERKN: drives av forbrenningsmotor (diesel eller bensin) 

 

motorveger 
    BF: motorveier 

    OT: veger 

   DEF: veg der motgående kjørebaner er fysisk skilt fra hverandre  

        og vegen har planfrie kryss. I Norge fra 1964 (vdir) 

 MERKN:  

 

motorveier 
  BRUK: motorveger 
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motreformasjonen 
    OT: nyere tid 

    SO: reformasjonen 

 

motstandsbevegelsen (andre verdenskrig) 
  BRUK: hjemmefronten (andre verdenskrig) 

 MERKN: betegnelse på grupper og organisasjoner som drev organisert  

        motstand mot okkupantene under andre verdenskrig, del av  

        hjemmefronten 

 

mudring 
    OT: anleggsvirksomhet 

   DEF: renske (havn, kanal, skipslei) for mudder (bo) 

 

mugg 
  BRUK: soppskader 

 

mumier 
    OT: gravminner og minnesmerker # 

    SO: skjeletter 

 

munkeordener 
  BRUK: klosterordener 

 

muralmalerier 
  BRUK: veggmalerier 

 

murbygninger 
    OT: bygninger 

    UT: murgårder 

        murvillaer 

    SO: murkirker 

        murverk 

 

murer # 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: bymurer 

        kirkegårdsmurer 

        støttemurer 

    SO: murverk 

 

murere 
    OT: håndverkere 

 

murerhåndverk 
    OT: håndverk 

 

murgårder 
    OT: murbygninger 

    SO: boligblokker 

        bygårder 

        leiegårder 

 MERKN: fleretasjes bygning oppført i murverk, i et urbant miljø 

 

murkirker 
    OT: kirker 

    SO: murbygninger 

 

murpuss 
  BRUK: puss 
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murstein 
    OT: byggematerialer 

    UT: betongstein 

        lettbetongstein 

        slaggstein 

        teglstein 

   DEF: bygningskomponent for oppføring av murverk. kan være av  

        tegl, lettbetong, glass, kalksandstein eller naturstein (ag) 

 

murverk 
    OT: byggeteknikk 

        bygninger, anlegg og ruiner # 

    SO: grunnmurer 

        kirkegårdsmurer 

        murbygninger 

        murer # 

   DEF: konstruksjoner av murstein, vanligvis lagt i forband og  

        bundet sammen med mørtel eller lim i fugene, evt. lagt tørt  

        (ag) 

 

murvillaer 
    BF: villaer 

    OT: murbygninger 

    SO: eneboliger 

 

museer 
    BF: regionmuseer 

    OT: kultur- og forsamlingsbygg # 

    UT: museumsanlegg 

        museumsbygninger 

 {museer inndelt etter type} 

        arkeologiske museer 

        arkitekturmuseer 

        folkemuseer 

        friluftsmuseer 

        industrimuseer 

        jernbanemuseer 

        jødiske museer 

        kulturhistoriske museer 

        kunstindustrimuseer 

        kunstmuseer 

        lokalhistoriske samlinger 

        museumsjernbaner 

        naturhistoriske museer 

        samiske museer 

        sjøfartsmuseer 

        tekniske museer 

        universitetsmuseer 

        økomuseer 

    SO: museumsgjenstander 

        museumsvesen 

        museumsvirksomhet 

        samlinger 

        utstillingslokaler 

 

museologi 
    OT: kulturkunnskap # 

 

museumsanlegg 
    BF: museumshager 

    OT: museer 
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 MERKN: museers fysiske anlegg, med bygninger og evt. hage/park 

 

museumsbygninger 
    OT: museer 

    UT: museumsmagasiner 

 

museumsgjenstander 
    BF: gjenstandsmateriale 

    OT: samlinger 

    SO: antikviteter 

        kunstsamlinger 

        kunstverk 

        museer 

 

museumshager 
  BRUK: museumsanlegg 

 

museumsjernbaner 
    OT: jernbaner 

        museer 

 

museumsmagasiner 
    BF: magasiner (lagre) 

    OT: museumsbygninger 

 

museumsvesen 
    OT: virksomheter # 

    UT: museumsvirksomhet 

    SO: museer 

 

museumsvirksomhet 
    OT: museumsvesen 

    SO: formidling 

        museer 

        utstillinger 

 

musikkinstrumenter 
    OT: inventar 

 

musikkpaviljonger 
  BRUK: paviljonger 

 

mynter 
    OT: inventar 

    UT: brakteater 

    SO: numismatikk 

 

myrmalmuttak 
  BRUK: jernvinneanlegg 

 

myter 
  BRUK: mytologi 

 

mytologi 
    BF: myter 

    OT: religion 

    UT: kosmologi 

 

møbelfabrikker 
    OT: industrianlegg 

    SO: treindustri 
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møbelsnekkere 
    OT: snekkere 

 

møbler 
    OT: inventar 

    UT: benker 

        bord (møbler) 

        hyller (møbler) 

        kister 

        konsoller (møbler) 

        senger 

        skap 

        stoler 

        utemøbler 

 

møddinger 
  BRUK: avfall 

        kulturlag (arkeologi) 

 

mødrehjem 
    OT: barnevernsinstitusjoner 

    SO: Lebensbornhjem 

   DEF: fellesbetegnelse for ulike botilbud hvor gravide og mødre  

        med nyfødte barn gis opphold (ag) 

 

møller 
    BF: havremøller 

        kornmøller 

        kverner 

    OT: industrianlegg 

    SO: kvernhus 

        kvernsteiner 

        næringsmiddelindustri 

        vassdragsinnretninger 

        vindmøller 

   DEF: (fabrikk)anlegg der en knuser el. maler noe, særlig korn  

        (bo) 

 

møllesteiner 
  BRUK: kvernsteiner 

 

møner 
    BF: takrygger 

    OT: tak 

   DEF: den øverste skjæringslinje [...] mellom takflatene på et  

        saltak eller de største takflatene på et valmtak (ag) 

 

mønsterbøker 
    BF: forbilder (kunsthistorie) 

    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

    SO: forelegg (kunsthistorie) 

 

mørtel 
    OT: byggematerialer 

    UT: kalkmørtel 

    SO: puss 

   DEF: herdbar blanding av mursement el. sement og kalk, sand og  

        vann til bruk til mur- og pussarbeider (bo) 

 MERKN: kan også blandes av bare kalk, sand og vann, uten sement 
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møtelokaler 
  BRUK: forsamlingshus 

 

møter 
    BF: konferanser 

        kongresser 

        seminarer 

        symposier 

    OT: aktiviteter # 

 

måkahus 
  BRUK: måkehus 

 

måkehus 
    BF: måkahus 

    OT: fangstanlegg 

 MERKN: til bruk ved måkejakt. Kan bety enten 

        fangstinnretning av stein utstyrt med gitter av tre, eller 

        oppmuring av stein til bruk som skjulested for fangstmannen. 

 

mål og vekt 
    BF: vekt 

    OT: egenskaper og tilstand # 

    SO: metrologi 

 

målemetoder 
  BRUK: metrologi 

 

måleutstyr 
    OT: utstyr 

 

Nara Document on Authenticity - 1994 
    OT: erklæringer 

    SO: autentisitet 

 MERKN: erklæring vedtatt av Icomos på Nara Conference on  

        Authenticity in Relation to the World Heritage Convention,  

        i Nara, Japan, i 1994 

 

nasjonalbudsjettet 
    OT: budsjetter 

 

nasjonale minoriteter 
    OT: minoriteter 

    UT: jøder 

        kvener 

        rom (folkegruppe) 

        romanifolket 

        skogfinner 

    SO: Rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter -  

        1995 

 MERKN: etniske, språklige, kulturelle og/eller religiøse  

        minoriteter med langvarig tilknytning til landet de bor i 

 

nasjonale verdier 
    OT: kulturminneverdier 

 MERKN: verdi som tillegges kulturminner eller kulturmiljøer  

        knyttet til viktige faser og forhold i landets historie. Et  

        kulturminne av nasjonal verdi kan også bli tillagt regional  

        og/eller lokal verdi (of) 

 

nasjonale verneplaner 
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    OT: verneplaner 

    UT: verneplan for vassdrag 

    SO: landsverneplaner 

 MERKN: nasjonal plan for vern av én kategori kulturminneobjekter,  

        f.eks. fartøy 

 

nasjonalfølelse 
  BRUK: nasjonalisme 

 

nasjonalisme 
    BF: nasjonalfølelse 

    OT: ideologi 

    SO: etnisitet 

        identitet 

   DEF: ideologi som sterkt betoner verdien av nasjonen og den  

        nasjonale egenart (bo) 

 

nasjonalparker 
    OT: naturvernområder 

    SO: landskapsvern 

   DEF:  

 MERKN: som nasjonalpark kan vernes større naturområder som  

        inneholder særegne eller representative økosystemer eller  

        landskap og som er uten tyngre naturinngrep (nml) 

 

nasjonalparksentre 
    OT: kultur- og forsamlingsbygg # 

 

nasjonalromantikk 
    OT: perioder # 

    SO: dragestil 

   DEF: fase i flere europeiske lands malerkunst på 1800-tallet  

        [til ca 1870]. Målet var å skildre det nasjonale særpreget  

        til et land (ls). 

        I norsk arkitektur er nasjonalromantikken samlebetegnelse  

        på flere ulike stiltendenser i perioden fra slutten av  

        1800-tallet til rett etter den første verdenskrig (ag) 

 

natt 
    OT: tid 

 

naturarv # 
    OT: objekter og arealer # 

    UT: naturminner 

        naturvernområder 

 

naturdannelser (arkeologi) 
    OT: landformer og naturformasjoner # 

   DEF: en formasjon i naturen [...] skapt av naturkreftene, men  

        har en særegen form og har blitt tolket som skapt av  

        mennesker (kms) 

 

naturforvaltning 
    OT: miljøforvaltning 

    SO: naturvern 

 

naturhistoriske museer 
    OT: museer 

 

naturinformasjonssentre 
  BRUK: informasjonssentre 
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naturkatastrofer 
    BF: jordskjelv 

        katastrofer 

    OT: hendelser og begivenheter # 

    UT: flom 

        jordskred 

        lynnedslag 

    SO: beredskap 

        skader 

 

naturlandskap 
    BF: naturområder 

    OT: landskap 

    UT: hav 

        landformer og naturformasjoner # 

        vassdrag 

        våtmarker 

    SO: skog 

   DEF: landskap med liten grad av menneskeskapt påvirkning (of) 

 

naturminner 
    OT: naturarv # 

   DEF: fredete geologiske, botaniske eller zoologiske forekomster  

        som er særpregede eller har vitenskapelig eller historisk  

        interesse (nl) 

 MERKN: historisk begrep, denne typen fredning finnes ikke i  

        naturmangfoldloven - 2009 

 

naturområder 
  BRUK: naturlandskap 

        naturvernområder 

 

naturreservater 
    OT: naturvernområder 

    SO: landskapsvern 

   DEF:  

 MERKN: som naturreservat kan vernes områder som inneholder a)  

        truet, sjelden eller sårbar natur, b) representerer en  

        bestemt type natur, c) på en annen måte har særlig  

        betydning for biologisk mangfold, d) utgjør en spesiell  

        forekomst, eller e) har særskilt naturvitenskapelig verdi  

        (nml) 

 

naturressurser 
  BRUK: miljøressurser 

 

naturvern 
    OT: miljøvern 

    UT: vassdragsvern 

    SO: landskapsvern 

        naturforvaltning 

 

naturvernområder 
    BF: naturområder 

        verneområder 

    OT: naturarv # 

    UT: landskapsvernområder 

        nasjonalparker 

        naturreservater 
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naturvernpolitikk 
  BRUK: miljøvernpolitikk 

 

naturvitenskap 
    OT: realfag # 

    UT: biologi 

        fysikk 

        geologi 

        kjemi 

        meteorologi 

        økologi 

    SO: vitenskap 

 

naturvitenskapelige metoder 
    BF: fosfatmetoden 

    OT: vitenskapelige metoder # 

 

naust 
    BF: båthus 

        nausttufter 

    OT: sjøhus 

   DEF:  

 MERKN: hus til oppbevaring av båter og fiskeredskaper 

 

nausttufter 
  BRUK: naust 

        tufter 

 

navn 
    OT: allment # 

    UT: gatenavn 

        gårdsnavn 

        pseudonymer 

        stedsnavn 

 

nedbryting 
    BF: lysnedbryting 

    OT: prosesser # 

    UT: erosjon 

        forvitring 

        korrosjon 

    SO: forfall 

        skader 

        slitasje 

   DEF: generell betegnelse på et materiales tap av tidligere  

        styrke (bk) 

 

nedeneshus 
    OT: boliger 

 

nedgravninger (arkeologi) 
    OT: arkeologiske funn 

 MERKN: termen brukes om strukturer i grunnen, der det ikke er  

        mulig å tolke hvilken funksjon eller aktivitet strukturen  

        er et resultat av. 

 

nekrologer 
    OT: artikler # 

 

nemnder 
  BRUK: utvalg 
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neoklassisisme 
  BRUK: klassisisme 

 

neolitikum 
  BRUK: neolittikum 

 

neolittikum 
    BF: neolitikum 

        yngre steinalder 

    OT: steinalder 

 MERKN: yngre steinalder, ca 4000-1800 f.Kr. i Sør-Skandinavia, ca  

        500-1000 år senere i Nord-Skandinavia 

 

neonskilt 
  BRUK: skilt 

 

nettsteder 
    BF: Internett 

        websider 

    OT: IKT 

    SO: publisering 

 

never (materiale) 
    OT: plante- og dyrematerialer # 

    SO: nevertak 

 

nevertak 
    OT: tak 

    SO: never (materiale) 

        taktekning (objekt) 

 MERKN: brukes om tak der neveren ikke bare er underlag for torv, i  

        så tilfelle, brukes termen torvtak. 

 

nikkelverk 
    BF: malmverk 

    OT: industrianlegg 

    SO: jern- og metallindustri 

 

nisjer (arkitektur) 
    OT: bygningsdeler 

 

nitroglyserinfabrikker 
  BRUK: sprengstoffabrikker 

 

njalla 
    OT: stabbur 

   DEF: lite stabbur stående på en søyle/stokk. Samisk byggeskikk  

        (nom) 

 

nominasjon 
    OT: aktiviteter # 

    SO: verdensarvlisten 

   DEF: det å stille opp kandidater til et valg (ag) 

 

nonneordener 
  BRUK: klosterordener 

 

Norden 
    BF: Skandinavia 

    OT: geografiske steder # 
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    UT: Norge 

 

nordfasader 
    OT: fasader 

 

nordisk nybarokk 
    OT: nybarokk (historisme) 

 MERKN: stilhistorisk periode i norsk arkitektur fra ca. 1910 til  

        1930,inspirert av nordisk 1600-talls arkitektur. Preget av  

        tunge, sluttede former, bygningene kan ha  

        huggensteinsfasader og i dekoren kan man se  

        jugendelementer, klassiserende elementer og nasjonale  

        detaljer 

 

nordisk samarbeid 
    OT: internasjonalt samarbeid 

 

nordlandshus 
 

nordsjøfarten (andre verdenskrig) 

    BF: englandsfarten 

    OT: andre verdenskrig 

 

Norge 
    OT: Norden 

 

normaler 
  BRUK: standarder 

 

norrøn litteratur 
    OT: dokumenter og litteratur # 

    UT: sagaer 

 

norrøn religion 
    OT: religioner # 

 

norrøn tid 
  BRUK: middelalder 

        vikingtid 

 MERKN: ca 900 - 1300 

 

norsk språk 
    OT: språk 

 

norske kulturminner 
    OT: kulturminner 

 MERKN: brukes der kulturminnets etnisk norske tilknytning ønskes  

        understreket, eller ikke er selvsagt (i samiske områder, på  

        Svalbard o.l.) 

 

notbuer 
  BRUK: sjøhus 

 

notheng 
  BRUK: nothjeller 

 

nothjeller 
    BF: hjeller (tørkestillas) 

        notheng 

    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

    SO: fiskehjeller 
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 MERKN: stillas for opphenging av nøter 

 

novformer 
    OT: bygningsdeler 

    SO: lafteverk 

 MERKN: formen på stokkene der de blir felt sammen i hjørnene på et  

        laftet bygg 

 

novhoder 
  BRUK: laftehoder 

 

numismatikk 
    OT: kulturkunnskap # 

    SO: mynter 

   DEF: vitenskapen om mynter og medaljer(bo) 

 

nummertavler (kirkeinventar) 
    BF: kirketavler 

    OT: kirkeinventar 

 MERKN: veggtavler med salmenummer 

 

nybarokk (historisme) 
    OT: historisme 

    UT: nordisk nybarokk 

    SO: barokk 

 MERKN: stilhistorisk periode fra siste halvdel av 1800-tallet og  

        inn på 1900-tallet, i Norge til ca. 1920 

 

nydyrking 
    BF: nyrydning 

    OT: jordbruk 

    SO: bosetningshistorie 

        bureising 

   DEF: det å gjøre om udyrket mark til åker, eng eller kulturbeite  

        (ag) 

 

nyere tid 
    OT: perioder # 

    UT: andre verdenskrig 

        den kalde krigen 

        etterkrigstiden 

        første verdenskrig 

        mellomkrigstiden 

        motreformasjonen 

        reformasjonen 

        unionstiden 

 MERKN: ca 1500-d.d.(nh). Innen kulturminneforvaltningen: fra 1537  

        til i dag 

 

nyere tids kulturminner 
  BRUK: kulturminner fra nyere tid 

 

nyfunksjonalisme 
    OT: perioder # 

    SO: funksjonalisme 

 MERKN: stilretning innen arkitektur fra ca. 1995, der de sentrale  

        elementene i funksjonalismen hentes fram igjen, i en  

        reaksjon mot postmodernisme, strukturalisme og  

        dekonstruktivisme 

 

nygotikk (historisme) 
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    OT: historisme 

    SO: gotikk 

 MERKN: stilhistorisk periode ca. 1750-1890 i Vest-Europa, med et  

        oppsving ca. 1830. I Norge fra ca. 1840 til 1890-årene 

 

nyklassisisme 
    BF: 20-tallsklassisisme 

    OT: perioder # 

    SO: klassisisme 

 MERKN: stilhistorisk periode fra ca. 1920 til ca. 1930 

 

nyrenessanse (historisme) 
    OT: historisme 

    SO: renessanse 

   DEF: stilretning innen europeisk arkitektur og brukskunst i  

        siste halvdel av 1800-tallet (ls) 

 MERKN: særlig oppblomstring ca. 1840-80. I Norge hovedsakelig fra  

        1880-årene til ca. 1900 

 

nyromansk stil (historisme) 
    OT: historisme 

    SO: romansk stil 

   DEF: stilretning i arkitektur innen historisme med formforbilder  

        fra romansk stil (arl) 

 MERKN: fra midten av 1850-tallet til ca. 1910 

 

nyrydning 
  BRUK: nydyrking 

 

nærforsvarsstillinger 
    OT: skytterstillinger 

 

næringsbygg 
  BRUK: forretningsbygg 

 

næringsliv 
    OT: virksomheter # 

    UT: primærnæringer # 

        sekundærnæringer # 

        tertiærnæringer # 

 

næringsmiddelindustri 
    BF: kjøttindustri 

        konservesindustri 

        matvareindustri 

    OT: industri 

    UT: fiskeindustri 

    SO: brennerier 

        bryggerier 

        hermetikkfabrikker 

        margarinfabrikker 

        meierier 

        melkefabrikker 

        møller 

        potetmelfabrikker 

        saftfabrikker 

        slakterier 

 

nærmiljø 
    OT: miljø 
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nøkler 
    OT: inventar 

 

objekter og arealer # 
    UT: kulturarv 

        naturarv # 

        verdensarv 

 {objekter og arealer inndelt etter type} 

        bygninger, anlegg og ruiner # 

        fartøy 

        gjenstander # 

        gravminner og minnesmerker # 

        kunst 

        landskap og arealer # 

        spor 

        tegn, skrift og markeringer # 

 

observasjonsposter (militært) 
    BF: militære observasjonsposter 

    OT: forsvarsanleggs deler # 

 

observatorier 
    OT: undervisnings- og forskningsbygg # 

 

offentlig forvaltning 
    OT: forvaltning 

    UT: lensvesen (historisk) 

        lokalforvaltning 

        regionalforvaltning 

        statsforvaltning 

 

offentlig informasjon 
    OT: informasjon 

 

offentlig kunst 
  BRUK: offentlig utsmykking 

 

offentlig miljø 
    OT: miljø 

 

offentlig utsmykking 
    BF: offentlig kunst 

    OT: aktiviteter # 

    SO: vegkunst 

 

offentlige bygg og anlegg # 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: offentlige bygninger 

 {offentlige bygg og anlegg inndelt etter funksjon} 

        ambassader 

        brannstasjoner 

        branntårn 

        fengsler 

        forsvarsanlegg 

        politistasjoner 

        postkontor 

        regjeringsbygninger 

        rettslokaler 

        rådhus 

        tinghus 

        tollboder 
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        tukthus 

    SO: undervisnings- og forskningsbygg # 

 

offentlige bygninger 
    BF: offentlige institusjoner 

    OT: offentlige bygg og anlegg # 

    UT: statens bygninger 

 

offentlige institusjoner 
  BRUK: institusjoner 

        offentlige bygninger 

 

offentlige publikasjoner 
    OT: dokumenter 

 

offerbøsser 
  BRUK: kirkebøsser 

 

offerfunn 
  BRUK: depotfunn 

 

offerringer 
  BRUK: offersteder 

 

offersteder 
    BF: offerringer 

    OT: kultsteder 

    SO: hov 

        offersteiner 

   DEF: hvor som helst der et offer har funnet sted. Et offersted  

        identifiseres som oftest ved funn av offergaver (kms) 

 

offersteiner 
    OT: kultgjenstander 

    SO: offersteder 

   DEF: stein hvor det ble foretatt ofringer (kms) 

 

offiserer 
    OT: mennesker 

 

okkupasjon (krig) 
    OT: kriger 

    SO: andre verdenskrig 

 

okkupasjonsmakten (andre verdenskrig) 
    OT: andre verdenskrig 

 

OL 
  BRUK: Olympiske vinterleker 1952 

        Olympiske vinterleker 1994 

 

olav den hellige 
  BRUK: St. Olav 

 

olavsbilder 
  BRUK: St. Olav 

 

oldsaker 
    OT: arkeologiske kulturminner 

    SO: løse kulturminner 

   DEF: gjenstander formet og brukt av mennesker i forhistorisk  
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        eller eldre historisk tid (ag) 

 

oldtid 
    OT: eldre tid # 

    UT: antikken 

    SO: forhistorisk tid 

   DEF: den eldste historiske tid, i vestens historie "antikken".  

        [...] i de nordiske land regner man gjerne oldtiden frem  

        til begynnelsen av vikingtiden ca. 800 [...] (ag) 

 MERKN: i europeisk historie regnes ofte avslutningen av oldtiden  

        til 476 e.kr. 

 

oldtidsveger 
    BF: oldtidsveier 

    OT: veger 

    SO: hulveger 

 MERKN: ferdselsåre fra forhistorisk tid 

 

oldtidsveier 
  BRUK: oldtidsveger 

 

olje- og gassinstallasjoner 
    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

    UT: oljeplattformer 

 

olje- og gassutvinning 
    BF: oljeindustri 

        oljeutvinning 

        petroleumsindustri 

    OT: sekundærnæringer # 

 

oljefarger 
  BRUK: oljemaling (materiale) 

 

oljeindustri 
  BRUK: olje- og gassutvinning 

        petrokjemisk industri 

 

oljemalerier 
    OT: malerier 

    SO: oljemaling (materiale) 

 

oljemaling (materiale) 
    BF: oljefarger 

    OT: organisk maling (materiale) 

    SO: alkydoljemaling (materiale) 

        linoljemaling (materiale) 

        oljemalerier 

 

oljeplattformer 
    BF: boreplattformer 

        plattformer 

    OT: olje- og gassinstallasjoner 

 

oljeraffinerier 
    OT: industrianlegg 

    SO: petrokjemisk industri 

 

oljeutvinning 
  BRUK: olje- og gassutvinning 
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Olympiske vinterleker 1952 
    BF: OL 

    OT: hendelser og begivenheter # 

 

Olympiske vinterleker 1994 
    BF: OL 

    OT: hendelser og begivenheter # 

 

ombygging 
    OT: byggevirksomhet 

    SO: påbygging 

        tilbygg 

        utbygging 

        utvidelser 

 

omorganisering 
  BRUK: organisering 

 

områdefredning (aktivitet) 
  BRUK: fredning 

        områdefredninger (arealer) 

 

områdefredninger (arealer) 
    BF: områdefredning (aktivitet) 

        verneområder 

    OT: kulturmiljøer 

 MERKN: område rundt et fredet kulturminne, fredet etter § 19 i  

        kulturminneloven 

 

områdeplaner 
  BRUK: reguleringsplaner 

 

områder av nasjonal interesse 
    OT: kulturmiljøer 

 MERKN: områder i by, vurdert av Riksantikvaren til å ha nasjonal  

        kulturhistorisk betydning 

 

områdevern 
  BRUK: landskapsvern 

 

omvisning 
    OT: formidling 

 

operabygninger 
    OT: forsamlingslokaler # 

 

oppbevaring 
  BRUK: lagring 

 

oppdrettsanlegg 
    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

    UT: fiskeoppdrettsanlegg 

        hummerparker 

 

oppgradering 
  BRUK: rehabilitering 

 

opphavsrett 
    OT: privatrett 

 

opplevelsesverdier 
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    OT: kulturminneverdier 

 MERKN: verdi som tillegges kulturminner som gir grunnlag for  

        allmenhetens eller ulike gruppers opplevelser, f.eks.  

        arkitektonisk verdi, identitetsverdi eller symbolverdi 

 

opplæring 
  BRUK: kompetanseutvikling 

        kurs 

        undervisning 

        utdanning 

 

oppmalte helleristninger 
    OT: helleristninger 

 MERKN: praksis der helleristninger males for lettere å kunne sees,  

        og som i dag krever dispensasjon fra kulturminneloven 

 

oppmåling 
    BF: bygningsdokumentasjon 

    OT: dokumentasjon 

    UT: fotogrammetri 

        landmåling 

    SO: oppmålingsmerker 

        oppmålingstegninger 

 

oppmålingsmerker 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 

    SO: oppmåling 

        varder 

   DEF: punkter som brukes til å fastsette grenser mellom  

        eiendommer i et terreng. Merkene kan være påskrifter på  

        fjell og påler i marken (kms) 

 

oppmålingstegninger 
    OT: arkitekturtegninger 

    SO: oppmåling 

 

opprinnelighet 
  BRUK: autentisitet 

 

oppslagsbøker 
    BF: håndbøker 

        referansebøker 

    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

    UT: reisehåndbøker 

    SO: leksika 

        lærebøker 

        ordbøker 

 

oppussing 
  BRUK: istandsetting 

        rehabilitering 

 

oppvarming 
    BF: fyring 

        varme 

    OT: prosesser # 

    SO: ildsteder (bygningsdeler) 

        klima 

        ovner (inventar) 

 

orangerier 
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  BRUK: drivhus 

 

ordbøker 
    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

    SO: oppslagsbøker 

 

ordener 
    OT: religion 

    UT: klosterordener 

        ridderordener 

 

ordførere 
    OT: mennesker 

 

oreigning 
  BRUK: ekspropriasjon 

 

organisasjoner 
    BF: foreninger 

    OT: forvaltning, organisasjoner, jus og økonomi # 

    UT: fagforeninger 

        frivillige organisasjoner 

        institusjoner 

        stiftelser 

        utvalg 

   DEF: forening, sammenslutning (bo) 

 

organisering 
    BF: omorganisering 

    OT: administrasjon 

 

organisk maling (materiale) 
    OT: maling (materiale) 

    UT: alkydoljemaling (materiale) 

        komposisjonsmaling (materiale) 

        lakk 

        limfarger 

        linoljemaling (materiale) 

        oljemaling (materiale) 

        plastmaling (materiale) 

 

organismer # 
    OT: biologi 

    UT: alger 

        dyr 

        lav 

        planter 

        sopp 

        vegetasjon 

 

organister 
    OT: mennesker 

 

orgler 
    OT: kirkeinventar 

 

orientering (plassering) 
    BF: kirkers orientering 

        plassering 

    OT: egenskaper 

    SO: beliggenhet 
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orkanskader 
  BRUK: stormskader 

 

orlogsskip 
  BRUK: marinefartøy 

 

ornamenter 
    OT: dekor 

    SO: dyreornamenter 

   DEF: utsmykning, forsiring (bo) 

 

ortodokse kirker 
    BF: gresk-ortodokse kirker 

        russisk-ortodokse kirker 

    OT: kirker 

    SO: frikirker 

   DEF: betegnelse på en rekke selvstyrende kirker utgått fra den  

        bysantinske kirke etter splittelsen med Roma 1053 (ag, def.  

        på ortodokse kirke) 

 

osteoarkeologi 
  BRUK: osteologi 

 

osteologi 
    BF: antropologi 

        fysisk antropologi 

        osteoarkeologi 

        skjelettanalyser 

    OT: arkeologi 

    SO: antropologiske undersøkelser 

        skjeletter 

   DEF: læren om knoklene(bo) 

 

ottonsk stil 
    OT: perioder # 

   DEF: kunst- og arkitekturstil under de ottonske keiserne i  

        Tyskland (919-1024) (ls) 

 

Overenskomst om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt 
  BRUK: Haagkonvensjonen - 1954 

 

overenskomster 
  BRUK: avtaler 

 

overflatebehandling 
    BF: tjærebreiing 

    OT: behandling 

        teknikk 

    UT: luting 

        polering 

        sandblåsing 

    SO: malerarbeid 

 

overlysvinduer 
  BRUK: vinduer 

 

overnattings- og serveringssteder # 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: overnattingssteder 

        serveringssteder 
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overnattingssteder 
    OT: overnattings- og serveringssteder # 

    UT: fjellstuer 

        gjestgiverier 

        hoteller 

        pensjonater 

        skysstasjoner 

        sælehus 

        turisthytter 

    SO: reiselivsanlegg 

 

overtro 
  BRUK: folketro 

        magi 

 

overvåking # 
    OT: vitenskapelige metoder # 

    UT: arkeologisk overvåking 

        klimakontroll 

        miljøovervåking 

 

overvåkning 
  BRUK: arkeologisk overvåking 

        miljøovervåking 

 

ovner 
  BRUK: bakerovner 

        jernvinneovner 

        kalkovner 

        masovner 

        ovner (inventar) 

        røykovner 

        spekkovner 

 

ovner (bygningsdeler) # 
    OT: ildsteder (bygningsdeler) 

    UT: bakerovner 

        røykovner 

 

ovner (inventar) 
    BF: kaminer 

        ovner 

    OT: inventar 

    UT: jernovner 

        kakkelovner 

        radiatorer 

    SO: oppvarming 

 

pakkhus 
  BRUK: lagerbygninger 

 

palasser 
  BRUK: paleer 

        slott 

 

paleer 
    BF: palasser 

    OT: boliger 

    SO: slott 

   DEF: mindre slott stort, praktfullt byhus (bo) 
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paleobotanikk 
    OT: biologi 

    SO: arkeologi 

        paleontologi 

        vegetasjonshistorie 

   DEF: vitenskapen om fortidens planter (ag) 

 

paleolitikum 
  BRUK: paleolittikum 

 

paleolittikum 
    BF: paleolitikum 

    OT: steinalder 

 MERKN: ca 1.900.000-8300 f.Kr. 

 

paleontologi 
    OT: geologi 

    UT: fossiler 

    SO: arkeologi 

        paleobotanikk 

   DEF: studiet av fortidens livsformer, omfatter først og fremst  

        paleozoologi og paleobotanikk (ag) 

 

panel (kledning) 
    BF: bordkledning 

        staffpanel 

        trepanel 

        veggpanel 

    OT: veggkledning 

    UT: horisontalt panel 

        vertikalt panel 

   DEF: bordkledning på vegger (bo) 

 MERKN: (NS 3420-Q. 2009 forbeholder termen "panel" for innvendige  

        vegger) 

 

panelmalerier 
    BF: malerier på tre 

    OT: malerier 

    SO: ikoner (helgenbilder) 

 MERKN: malerier på tre. 

 

panoramaer (billedkunst) 
    OT: kunst 

    SO: prospekter (billedkunst) 

   DEF: rundmaleri som gir illusjon av vid horisont, ofte anbrakt  

        på veggen i en sylindrisk bygning(ls) 

 

papir 
    OT: plante- og dyrematerialer # 

    UT: papp 

 

papirfabrikker 
    BF: cellulosefabrikker 

    OT: industrianlegg 

    SO: papirindustri 

        tresliperier 

 

papirindustri 
    OT: treforedlingsindustri 

    SO: papirfabrikker 
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papp 
    OT: papir 

    SO: takpapp 

 

paramenter 
  BRUK: kirketekstiler 

 

parker 
    BF: hagekunst 

    OT: grøntanlegg 

    UT: stasjonsparker 

    SO: Firenzecharteret - 1982 

        hager 

 

parkeringshus 
    OT: forretningsbygg 

        samferdselsbygg og -anlegg # 

    SO: garasjer 

 

parkeringsplasser 
    OT: plasser (arealer) 

 

parkettgulv 
    OT: tregulv 

   DEF: golv av sammenlimte korte trestaver, ofte lagt i mønster  

        (bo) 

 

parsellhager 
  BRUK: kolonihager 

 

partun 
  BRUK: dobbelttun 

 

pasjonen 
    OT: kunst 

   DEF: framstilling av Jesu lidelseshistorie (bo) 

 

passasjerfartøy 
    BF: cruiseskip 

        passasjerskip 

        skyssbåter 

        skyssfartøy 

    OT: fartøy 

    UT: ferger 

        rutebåter 

 

passasjerskip 
  BRUK: passasjerfartøy 

 

passivhus 
    OT: bygninger 

 MERKN: hus bygget slik at energibehovet er ca 25 % av  

        energibehovet i en vanlig bolig 

 

pastisjer 
    BF: etterligninger 

    OT: manifestasjonsform # 

   DEF: etterligning, kopi av et eldre kunstverk eller av eldre  

        stil (ag) 

 



  

 

 

236 

patenter 
    OT: dokumenter og litteratur # 

 

paver 
    OT: mennesker 

 

paviljonger 
    BF: musikkpaviljonger 

    OT: bygninger 

    SO: lysthus 

   DEF: kan være både et frittliggende bygg og en del av et større  

        anlegg. Både små lysthus, musikkpaviljonger og  

        utstillingshaller på store utendørsutstillinger kalles  

        paviljonger. Mindre fløyer på slott, palasser og paleer  

        kalles paviljonger, i tillegg til frittliggende hus i  

        større bygningskomplekser som fengsler, militærleirer,  

        skoler og sykehus (kms) 

 

pbl 
  BRUK: plan- og bygningsloven - 2008 

 

peiser 
    BF: gruer (ildsteder) 

    OT: ildsteder (bygningsdeler) 

   DEF: murt, åpent ildsted (med avtrekk til pipe) (bo) 

 

peler (bruanlegg) 
  BRUK: brupilarer 

 

pensjonater 
    OT: overnattingssteder 

   DEF: mindre overnattingsbedrifter med enklere standard enn  

        hotell (ag) 

 

pergament 
    OT: plante- og dyrematerialer # 

 

perioder # 
    OT: tid og perioder # 

 {inndelt i arkeologiske perioder} 

    UT: bronsealder 

        jernalder 

        steinalder 

 {inndelt i europeiske perioder} 

        eldre tid # 

        forhistorisk tid 

        nyere tid 

 {perioder inndelt i stilarter} 

        art deco 

        art nouveau (jugend) 

        barokk 

        biedermeier 

        brutalisme 

        bysantinsk kunst 

        dekonstruktivisme 

        dragestil 

        funksjonalisme 

        Georgian Style 

        gotikk 

        gresk-romersk kunst 

        gresk kunst 
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        historisme 

        karolingisk stil 

        keltisk kunst 

        klassisisme 

        klunkestil 

        manierisme 

        modernisme 

        nasjonalromantikk 

        nyfunksjonalisme 

        nyklassisisme 

        ottonsk stil 

        postmodernisme 

        renessanse 

        rokokko 

        romansk stil 

        romantikken 

        romersk kunst 

        senmodernisme 

        strukturalisme 

        sveitserstil 

        victoriansk stil 

    SO: stilhistorie 

 

periodika 
    BF: presse (media) 

    OT: dokumenter og litteratur # 

    UT: aviser 

        tidsskrifter 

        årbøker 

        årsmeldinger 

 

personer 
  BRUK: mennesker 

 

perspektivtegninger 
    OT: tegninger (dokumentasjon) 

    SO: arkitekturtegninger 

 

pest 
  BRUK: svartedauden 

        sykdommer 

 

petrokjemisk industri 
    BF: oljeindustri 

        petroleumsindustri 

    OT: kjemisk industri 

    SO: oljeraffinerier 

        petrokjemiske anlegg 

 

petrokjemiske anlegg 
    OT: industrianlegg 

    SO: petrokjemisk industri 

 MERKN: anlegg som fremstiller og videreforedler kjemiske produkter  

        fra råolje og naturgass 

 

petroleumsindustri 
  BRUK: olje- og gassutvinning 

        petrokjemisk industri 

 

pigmentanalyse 
  BRUK: pigmenter 
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pigmenter 
    BF: fargestoffer 

        pigmentanalyse 

    OT: kjemiske forbindelser # 

    SO: farger 

   DEF: fargestoffer som brukes i form av uløselige pulvere til  

        farging av maling og lakker, trykkfarger, plast, gummi,  

        kosmetika, sement, emalje, keramikk m.m (ag) 

 

pilarer (bruanlegg) 
  BRUK: brupilarer 

 

pilegrimer 
    OT: mennesker 

 

pilegrimsleder 
  BRUK: pilegrimsveger 

 

pilegrimsmerker 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 

 

pilegrimsveger 
    BF: pilegrimsleder 

        pilegrimsveier 

    OT: veger 

 

pilegrimsveier 
  BRUK: pilegrimsveger 

 

piper 
  BRUK: piper (bygningsdeler) 

        tobakkspiper 

 

piper (bygningsdeler) 
    BF: piper 

        skorsteiner 

    OT: bygningsdeler 

 

pissoarer 
    BF: urinaler 

    OT: toaletter (bygningskategori) 

 

plan- og bygningsloven - 1985 
    BF: plan og bygningsloven 

    OT: lover 

    UT: skjønnhetsparagrafen 

    SO: bygningsloven - 1924 

        bygningsloven - 1965 

        plan- og bygningsloven - 2008 

        planleggingsloven 

 

plan- og bygningsloven - 2008 
    BF: lov om planlegging og byggesaksbehandling 

        pbl 

        plan og bygningsloven 

    OT: lover 

    SO: plan- og bygningsloven - 1985 

 

plan og bygningsloven 
  BRUK: plan- og bygningsloven - 1985 
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        plan- og bygningsloven - 2008 

 

planarbeid 
  BRUK: planlegging 

 

planer 
    OT: dokumenter 

    UT: arealplaner 

        beredskapsplaner 

        byplaner 

        forvaltningsplaner 

        fylkesplaner 

        generalplaner 

        handlingsplaner 

        hovedplaner 

        kommunale planstrategier 

        kommuneplaner 

        kulturminneplaner 

        kulturplaner 

        landsdelsplaner 

        landskapsplaner 

        langtidsplaner 

        regionale planer 

        regionale planstrategier 

        samlet plan for vassdrag 

        skjøtselsplaner 

        vannbruksplaner 

        vedlikeholdsplaner 

        vegplaner 

        verneplaner 

 

plank (trelast) 
    OT: trelast 

   DEF: med tykkelse fra 38 til 100 mm og bredder ca. to ganger  

        tykkelsen (ag) 

 

planlegging 
    BF: planarbeid 

    OT: forvaltning 

    UT: bærekraftig utvikling 

        landskapsplanlegging 

 {planlegging inndelt etter emneområde} 

        boligplanlegging 

        byplanlegging 

        byregulering 

        byutvikling (planlegging) 

        stedsutvikling 

        trafikkplanlegging 

        vassdragsregulering 

        vegplanlegging 

 {planlegging inndelt etter forvaltningsnivå} 

        fylkesplanlegging 

        kommuneplanlegging 

        regional planlegging 

        regionplanlegging 

 {planlegging inndelt etter type} 

        arealplanlegging 

        samfunnsplanlegging 

 

planleggingsloven 
    OT: lover 
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    SO: plan- og bygningsloven - 1985 

 MERKN: loven trådte aldri i kraft, ble erstattet med plan- og  

        bygningsloven i 1985 

 

plansjeverk 
    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

 MERKN: bokverk som hovedsakelig består av helsides illustrasjoner,  

        evt. samling av løse plansjer 

 

plante- og dyrematerialer # 
    OT: materialer 

    UT: bark (materiale) 

        einer 

        elfenben 

        halm 

        harpikser 

        kasein 

        lerret (materiale) 

        lin 

        lær 

        moser 

        never (materiale) 

        papir 

        pergament 

        plantefarger 

        torv (materiale) 

        tre (materiale) 

 

plantefarger 
    OT: plante- og dyrematerialer # 

    SO: farger 

        planter 

 

plantegninger 
    OT: tegninger (dokumentasjon) 

    SO: arkeologiske tegninger 

        arkitekturtegninger 

 

planter 
    BF: beplanting 

        botanikk 

        flora 

    OT: organismer # 

    UT: busker 

        moser 

        trær 

        urteaktige planter # 

    SO: einer 

        lin 

        plantefarger 

        vegetasjon 

 

plasser (arealer) 
    BF: byrom 

    OT: plasser og steder # 

    UT: badeplasser 

        campingplasser 

        gieddi 

        gårdsplasser 

        gårdsrom 

        ildsteder (plasser) 
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        leirplasser 

        lekeområder 

        markedsplasser 

        parkeringsplasser 

        rasteplasser 

        slakteplasser (fangstanlegg) 

        smieplasser 

        tørkeplasser 

        vaskeplasser 

 

plasser (husmannsplasser) 
  BRUK: husmannsplasser 

 

plasser og steder # 
    OT: landskap og arealer # 

    UT: ankerplasser 

        båtstøer 

        fergesteder 

        hellige steder 

        holdeplasser 

        kirkesteder 

        likkviler 

        plasser (arealer) 

        rettersteder 

        skipskirkegårder 

        slagsteder 

        slippsteder (andre verdenskrig) 

        tingsteder 

        tømmerskot 

        vadesteder 

 

plassering 
  BRUK: beliggenhet 

        orientering (plassering) 

 

plast 
    OT: materialer 

    SO: vinyl (byggemateriale) 

 

plastmaling (materiale) 
    OT: organisk maling (materiale) 

 

platebruer 
    OT: bruer 

   DEF: platebruer har gjerne et støpt jernarmert betongdekke,  

        hvilende på pillarer eller festet mellom to brufundament  

        (vdir) 

 

platekledning 
    OT: veggkledning 

 MERKN: kledning med plater, f.eks. jern-, stål-, finér- eller  

        sementasbestplater 

 

plattformer 
  BRUK: oljeplattformer 

        plattformer (jernbaner) 

 

plattformer (jernbaner) 
    BF: plattformer 

    OT: jernbanestasjoner 
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pleie 
  BRUK: skjøtsel 

        vedlikehold 

 

pleiehjem 
  BRUK: aldershjem 

 

plyndring 
  BRUK: krigsskader (materielle) 

        ødeleggelser 

 

pokaler 
    OT: drikkestell 

    UT: velkomster 

 

polarekspedisjoner 
    BF: ekspedisjoner 

    OT: reiser 

 

polarområdene 
    OT: geografiske steder # 

    UT: Antarktis 

        Arktis 

 

polering 
    OT: overflatebehandling 

 

politikk 
    OT: forvaltning, organisasjoner, jus og økonomi # 

    UT: bistandspolitikk 

        boligpolitikk 

        forskningspolitikk 

        kulturpolitikk 

        landbrukspolitikk 

        miljøvernpolitikk 

        regionalpolitikk 

        samepolitikk 

        samferdselspolitikk 

 

politistasjoner 
    BF: rådstuer 

    OT: offentlige bygg og anlegg # 

 

pollenanalyser 
    BF: indirekte datering 

    OT: relativ datering # 

    SO: analyser 

 

polykrome skulpturer 
    OT: skulpturer 

    SO: polykromi 

 

polykromi 
    OT: egenskaper 

    SO: polykrome skulpturer 

   DEF: bruk av farger til utsmykking av bygnings- og  

        billedhoggerarbeider (bo) 

 

polymerer (syntetiske) 
    OT: kjemiske forbindelser # 

    UT: silikoner 
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pomorer 
    BF: pomorgraver 

 MERKN: kystbefolkning fra Kvitsjø-distriktet i Russland 

 

pomorgraver 
  BRUK: graver 

        pomorer 

 

pomorhandel 
    OT: handel 

   DEF: byttehandel mellom nordmenn og russere i Finnmark som  

        pågikk fra ca 1750 og fram til den første verdenskrigen (bo) 

 

pongtonger (bruanlegg) 
    BF: pontonger (bruanlegg) 

    OT: bruanleggs elementer # 

   DEF: flyteelementer som holder en flytebru oppe over vann (vdir) 

 

pontonger (bruanlegg) 
  BRUK: pongtonger (bruanlegg) 

 

porselen 
    OT: keramikk 

 

porselensfabrikker 
    OT: industrianlegg 

    SO: jord- og steinindustri 

 

portaler 
    OT: bygningsdeler 

    UT: kirkeportaler 

    SO: inngangspartier 

        porter 

   DEF: monumentalt inngangsparti som ofte er rikt dekorert.  

        Portalen kan være inngang til en bygning, en overbygd port  

        eller en frittstående portal til å bevege seg igjennom (kms) 

 

porter 
    OT: bygningsdeler 

    UT: byporter 

        sortiporter 

    SO: portaler 

   DEF: 1) åpning, inngang, innkjørsel, passasje 2) lukke for  

        portåpning (bo) 

 

portnerboliger 
    OT: boliger 

 

portretter 
    OT: kunst 

 

portrom 
    OT: bygningsdeler 

   DEF: overbygd gjennomkjørsel til gårdsplass (bo) 

 

portstuer 
    OT: bygninger tilknyttet boliger # 

 

posthus 
  BRUK: postkontor 
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postkontor 
    BF: posthus 

    OT: offentlige bygg og anlegg # 

 

postkort 
    OT: dokumenter og litteratur # 

 

postmodernisme 
    OT: perioder # 

   DEF: stilretning innen arkitekturen, som tok sikte på å forene  

        1900-tallets modernistiske tradisjon med lån fra den  

        klassiske tradisjon, fra folkelige byggemetoder og fra  

        kommersielle former (ls) 

 MERKN: fra ca. 1975 til ca. 1990 

 

postveger 
    BF: postveier 

    OT: veger 

    SO: postvesen 

 

postveier 
  BRUK: postveger 

 

postvesen 
    OT: samferdsel (forvaltning) # 

    SO: postveger 

 

potetmelfabrikker 
    OT: industrianlegg 

    SO: næringsmiddelindustri 

 

pottemakerhåndverk 
    OT: håndverk 

    SO: keramikk 

 

pottemakerier 
    OT: verksteder 

    SO: jord- og steinindustri 

 

predellaer 
    OT: altere 

    SO: alterskap 

   DEF: sokkel til altertavle med fløyer, det såkalte alterskap,  

        ofte smykket med maleri, ornament eller relieff. i  

        predellaen kan det finnes et skap til kirkens hellige kar  

        (ag) 

 

prefabrikerte bygninger 
  BRUK: ferdighus 

 

prekestoler 
    OT: kirkeinventar 

 

premonstratenserordenen 
    OT: klosterordener 

 

presse (media) 
  BRUK: aviser 

        periodika 
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prestegårder 
    OT: embetsboliger 

    SO: prester 

 

prester 
    OT: mennesker 

    SO: prestegårder 

 

prestestoler (inventar) 
    OT: kirkestoler (inventar) 

 

primstaver 
    OT: inventar 

    SO: kalendere 

        merkedager 

        tidsregning 

 

primærnæringer # 
    OT: næringsliv 

    UT: akvakultur 

        fangst 

        fiske 

        isskjæring 

        jakt 

        landbruk 

 

Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural 
Heritage - 2003 

    BF: ICOMOS Charter - Principles for the Analysis, Conservation  

        and Structural Restoration of Architectural Heritage 

    OT: chartere 

    SO: bygningsvern 

 MERKN: ratifisert av ICOMOS i Zimbabwe, 2003 

 

Principles for the Preservation and Conservation/Restoration of Wall Paintings - 2003 
    BF: ICOMOS Principles for the Preservation and  

        Conservation/Restoration of Wall Paintings 

    OT: chartere 

    SO: veggmalerier 

 MERKN: ratifisert av ICOMOS i Victoria Falls, Zimbabwe, i 2003 

 

Principles for the Preservation of Historic Timber Structures - 1999 
    BF: prinsipper for bevaring av trebygninger 

    OT: chartere 

    SO: bygningsvern 

        trebygninger 

 MERKN: vedtatt av ICOMOS, i Mexico i 1999 

 

prinsipper 
    OT: allment # 

    SO: kriterier 

   DEF: grunnsetning, grunnregel (bo) 

 

prinsipper for bevaring av trebygninger 
  BRUK: Principles for the Preservation of Historic Timber  

        Structures - 1999 

 

prioritering 
    OT: administrasjon 
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priskuranter 
  BRUK: prislister 

 

prislister 
    BF: priskuranter 

    OT: dokumenter og litteratur # 

 

prismekroner 
  BRUK: lysekroner 

 

private gravsteder 
    OT: gravplasser 

        grøntanlegg 

 

private organisasjoner 
  BRUK: frivillige organisasjoner 

 

privatrett 
    OT: jus (fag) 

        jus (forvaltning) 

    UT: eiendomsrett 

        opphavsrett 

        tingsrett 

 

priveter 
  BRUK: toaletter (romtype) 

        utedoer 

 

produksjon 
    OT: aktiviteter # 

    UT: produktutvikling 

    SO: energiproduksjon 

 

produksjonslokaler 
    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

    SO: industrianlegg 

 

produktutvikling 
    OT: produksjon 

    SO: utvikling 

 

profiler (arkitektur) 
    OT: bygningsdeler 

    SO: listverk 

   DEF: innenfor arkitektur og interiørkunst en dekorativ bord  

        eller kanting, som enten kan være konkav eller konveks,  

        udekorert eller utsmykket med ulike mønstre og ornamenter  

        (ls) 

 

profiltegninger (arkeologi) 
    OT: arkeologiske tegninger 

    SO: snittegninger 

 

programmer 
  BRUK: forskning 

        prosjekter 

 

prosesser # 
    OT: aktiviteter, hendelser og prosesser # 

    UT: døden 

        forfall 
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        forurensning 

        gjengroing 

        klimaendringer 

        nedbryting 

        oppvarming 

        sosiale prosesser # 

 

prosjektadministrasjon 
    OT: administrasjon 

 

prosjekter 
    BF: programmer 

    OT: administrasjon 

 

prosjekttegninger 
    OT: arkitekturtegninger 

 

prospekter (billedkunst) 
    BF: byprospekter 

    OT: kunst 

    SO: landskapsmalerier 

        panoramaer (billedkunst) 

   DEF: utsiktsbilde av et landskap, en by, en bygning el.l. (bo) 

 

pseudonymer 
    OT: navn 

 

psykiatriske sykehus 
  BRUK: hospitaler 

        sykehus 

 

publikumsbygg 
    BF: besøkssentre 

        servicebygg 

    OT: bygninger 

    SO: informasjonssentre 

 

publisering 
    OT: formidling 

    SO: bøker (papir og elektronisk) # 

        informasjonsvirksomhet 

        nettsteder 

 

pukkverk 
    OT: bergverk 

   DEF: innretning for knusing av stein og malm (ei) 

 

pulpiturer 
    OT: gallerier (bygningsdeler) 

        kirkers bygningsdeler # 

    SO: kongestoler 

 MERKN: lukket galleri i kirke, med plass for høytstående personer 

 

pulttak 
    OT: tak 

    UT: tannete tak 

   DEF: takkonstruksjon som bare har én takflate, som faller til  

        den ene siden (kms) 

 

pumpestasjoner 
    OT: tekniske anlegg 
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    SO: kommunaltekniske anlegg 

 

punkthus 
    OT: boligblokker 

 MERKN: frittliggende boligblokk med konsentrert plan og som regel  

        bare med ett trappehus, sentralt i bygningens indre, med  

        leiligheter gruppert rundt 

 

puss 
    BF: kalkpuss 

        murpuss 

        rabbitz 

        slemming 

    OT: byggematerialer 

    SO: mørtel 

   DEF: lag av mørtel på mur (bo) 

 

pyramidetak 
    OT: valmtak 

 

påbud 
  BRUK: direktiver 

        forskrifter 

 

påbygg 
  BRUK: tilbygg 

 

påbygging 
    OT: byggevirksomhet 

    SO: ombygging 

        tilbygg 

        utvidelser 

 

påske 
    BF: høytider 

    OT: høytidsdager 

 

påvirkning 
  BRUK: kulturpåvirkning 

 

rabbitz 
  BRUK: puss 

 

radaranlegg 
    OT: tekniske installasjoner 

 

raderinger 
    OT: grafikk 

   DEF: grafisk teknikk som gjør bruk av etsning (ls) 

 

radiatorer 
    OT: ovner (inventar) 

   DEF: varmeapparat i sentralvarmeanlegg (bo) 

 

radio 
  BRUK: massemedier 

 

radiokarbon-datering 
  BRUK: C-14-datering 

 

radiomaster 
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  BRUK: radiotårn 

 

radiotårn 
    BF: radiomaster 

        telekommunikasjonstårn 

    OT: telekommunikasjonsanlegg 

    SO: tårn 

 MERKN: høy struktur med antenner for telekommunikasjon og  

        kringkasting 

 

rallarbrakker 
  BRUK: brakker 

 

ramloftstuer 
    OT: boliger 

 

Rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter - 1995 
    BF: Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale  

        minoriteter 

        Framework Convention for the Protection of National  

        Minorities 

    OT: konvensjoner 

    SO: nasjonale minoriteter 

 

rammer 
  BRUK: billedrammer 

 

rapporter 
    BF: restaureringsrapporter 

    OT: dokumenter 

    SO: utredninger 

 

rasering 
  BRUK: riving 

 

rasteplasser 
    OT: plasser (arealer) 

   DEF: sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile  

        (NVDB) 

 

ratifikasjon 
    OT: internasjonale avtaler 

   DEF: godkjenning, stadfesting (avtale, traktat) (bo) 

 

realfag # 

    OT: fag # 

    UT: matematikk # 

        naturvitenskap 

 

rederier 
    OT: skipsfart 

 

redningsfartøy 
  BRUK: spesialfartøy 

 

redskaper 
    BF: landbruksredskaper 

    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

    SO: verktøy 

   DEF: utstyr (til et spesielt arbeid) (bo) 

 



  

 

 

250 

redskaper, verktøy og maskiner # 
    OT: gjenstander # 

    UT: ankere 

        brynesteiner 

        fiskehjeller 

        flaggstenger 

        fortøyningsfester 

        gapestokker 

        hesjer 

        kraner 

        kvernsteiner 

        lensmannssteiner 

        løypestrenger 

        maskiner 

        master 

        nothjeller 

        redskaper 

        seil 

        ski 

        skjøver 

        verktøy 

        våpen 

        økser 

    SO: utstyr 

 

redskapshus 
  BRUK: skjul (bygningskategori) 

        uthus (gårdsanlegg) 

 

referansebøker 
  BRUK: oppslagsbøker 

 

refiler 
  BRUK: veggtepper 

 MERKN: veggtekstil, ofte med broderte el. innvevde  

        billedfremstillinger 

 

reformasjonen 
    OT: nyere tid 

    SO: motreformasjonen 

 

reformer 
    OT: administrasjon 

 

refusjon 
  BRUK: erstatning 

 

regelverk # 
    OT: juridiske virkemidler # 

    UT: direktiver 

        forskrifter 

        instrukser 

        lover 

        retningslinjer 

        rundskriv 

        vedtekter 

 

regional planlegging 
    OT: planlegging 

    SO: fylkesplanlegging 

        regionale planer 
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        regionale planstrategier 

        regionalpolitikk 

        regionplanlegging 

 MERKN: Bruk Regionplanlegging før 2009 

 

regionale planer 
    OT: planer 

    SO: fylkesplaner 

        regional planlegging 

        regionale planstrategier 

 MERKN: avløser fylkesplaner og fylkesdelplaner. Kan gjelde for  

        hele regionen, for deler av regionen, eller kan ta opp mer  

        avgrensete tema for hele eller deler av regionen 

 

regionale planstrategier 
    OT: planer 

    SO: regional planlegging 

        regionale planer 

   DEF: skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og  

        utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og  

        ta stillling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom  

        videre regional planlegging (pbl) 

 

regionale verdier 
    OT: kulturminneverdier 

 MERKN: verdi som tillegges kulturminner eller kulturmiljøer  

        knyttet til regional virksomhet og historie. Et kulturminne  

        av regional verdi kan også bli tillagt nasjonal og/eller  

        lokal verdi (of) 

 

regionalforvaltning 
    OT: offentlig forvaltning 

    UT: fylkeskommunal forvaltning 

 

regionalpolitikk 
    BF: distriktspolitikk 

    OT: politikk 

    SO: regional planlegging 

 

regioninndeling 
    BF: inndeling 

    OT: administrativ inndeling # 

 

regionmuseer 
  BRUK: museer 

 

regionplanlegging 
    OT: planlegging 

    SO: regional planlegging 

 MERKN: bruk Regional planlegging f.o.m. 2009 

 

registrering 
    OT: dokumentasjon 

    UT: SEFRAK 

 MERKN: betegner aktiviteten å registrere 

 

registreringer 
    OT: dokumenter og litteratur # 

 

regjeringsbygninger 
    OT: offentlige bygg og anlegg # 
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regnskap 
    OT: økonomi 

    SO: økonomistyring 

 

regulering 
  BRUK: byregulering 

        hensynssoner 

        reguleringsplaner 

        spesialområde bevaring 

        vassdragsregulering 

 

reguleringsplaner 
    BF: detaljplaner 

        områdeplaner 

        regulering 

    OT: arealplaner 

 MERKN: består av et arealplankart med tilhørende bestemmelser og  

        angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske  

        omgivelser (kkl) 

 

rehabilitering 
    BF: modernisering (bygninger) 

        oppgradering 

        oppussing 

        renovering 

    OT: bevaring 

    SO: byfornyelse 

        istandsetting 

        konservering 

        restaurering 

        vedlikehold 

   DEF: istandsettlese / modernisering / utbedring av eldre bygning  

        (arl) 

 

reindrift 
    OT: landbruk 

 

reindriftslandskap 
    OT: kulturlandskap 

 

reisealtere 
    OT: altere 

 

reisehåndbøker 
    OT: oppslagsbøker 

 

reiseliv 
    BF: turisme 

        turisttrafikk 

    OT: tertiærnæringer # 

    UT: bygdeturisme 

    SO: International Cultural Tourism Charter - 1999 

 

reiselivsanlegg 
    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

    SO: anlegg 

        bensinstasjoner 

        flyplasser 

        havner 

        jernbanestasjoner 
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        overnattingssteder 

        serveringssteder 

        veger 

 

reisende (folkegruppe) 
  BRUK: romanifolket 

 

reiser 
    BF: ekspedisjoner 

        reiseskildringer 

    OT: aktiviteter # 

    UT: polarekspedisjoner 

 

reiseskildringer 
  BRUK: reiser 

 

reismiler 
  BRUK: kullmiler 

 

reisverk 
    OT: byggeteknikk 

   DEF: trevegg laget av rektangulære, vertikale treprofiler -  

        reist plank, veggplank - [...] satt inntil og inn i  

        hverandre [...] i et rammeverk med bunn- og toppsvill og  

        enkelte stendere (arl) 

 

rekkehus 
    OT: boliger 

 MERKN: bygning med tre eller flere boliger bygd i sammenhengende  

        rekke, med vertikalt skille mellom boligene 

 

rekketun 
    OT: tun 

 

rekkverk 
    BF: gelendre 

    OT: bygningsdeler 

   DEF: stenger, gitterverk på trapp, bru el.l. (bo) 

 

reklame 
  BRUK: markedsføring 

        skilt 

 

reklameskilt 
  BRUK: skilt 

 

rekonstruksjon (aktivitet) 
    BF: gjenskaping 

    OT: aktiviteter # 

    UT: virtuell rekonstruksjon 

    SO: gjenreising 

        kopier 

        rekonstruksjoner 

   DEF: reetablering av et objekt til en antatt tidligere form ved  

        bruk av eksisterende materialer eller erstatningsmaterialer  

        (NS-EN 15898:2011) 

 MERKN:  

 

rekonstruksjoner 
    BF: gjenoppbygging 

    OT: manifestasjonsform # 
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    SO: kopier 

        rekonstruksjon (aktivitet) 

 

rekreasjon 
  BRUK: fritid 

 

relativ datering # 
    OT: datering 

    UT: dinoflagellatanalyse 

        pollenanalyser 

 

relativ fuktighet 
  BRUK: fuktighet 

 

relieffer 
    OT: skulpturer 

 

religion 
    BF: tro 

    OT: humaniora # 

    UT: klostervesen 

        liturgi 

        magi 

        mytologi 

        ordener 

        religioner # 

        ritualer 

        sjamanisme 

    SO: folketro 

        religiøsitet 

        teologi 

 

religioner # 
    OT: religion 

    UT: buddhisme 

        islam 

        kristendom 

        norrøn religion 

 

religionsskiftet 
    BF: kristning 

    OT: middelalder 

    SO: kristendom 

   DEF: overgangen fra hedendom til kristendom, spesielt brukt om  

        vikingtid/tidlig middelalder i Norden 

 

religiøse hendelser og aktiviteter # 
    OT: hendelser og begivenheter # 

    UT: begravelser 

        høytidsdager 

        kirkeinnvielser 

        likbrenning 

 

religiøsitet 
    OT: egenskaper 

    SO: religion 

 

relikviekors 
    OT: kors 

        relikvier 
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relikvier 
    OT: kultgjenstander 

    UT: relikviekors 

    SO: relikvieskrin 

   DEF: levninger av en hellig persons legeme eller gjenstander som  

        har vært i fysisk kontakt med eller tilhørt en helgen (ag) 

 

relikvieskrin 
    OT: kirkeinventar 

        skrin 

    SO: relikvier 

 

renessanse 
    OT: perioder # 

    SO: manierisme 

        nyrenessanse (historisme) 

   DEF: klassisk inspirert gjenfødelse av europeisk [dvs.  

        antikkens] kunst og litteratur, som begynte i Italia på  

        1300-tallet [til ca. 1580] (ls) 

 MERKN: i Norge fra ca. 1550 til ca. 1650 

 

rengjøring 
    BF: støvsuging 

        vasking 

    OT: behandling 

    UT: rensing 

 

renner 
  BRUK: vannrenner 

 

renovasjonsanlegg 
    BF: kloakkledninger 

        kloakkrenseanlegg 

        renseanlegg 

    OT: kommunaltekniske anlegg 

    UT: avløpsanlegg 

        deponier 

    SO: sanitæranlegg 

 

renovering 
  BRUK: istandsetting 

        rehabilitering 

 MERKN: dansk/svensk term for rehabilitering/byfornyelse 

 

renseanlegg 
  BRUK: renovasjonsanlegg 

 

rensing 
    OT: rengjøring 

 

reoler 
  BRUK: hyller (møbler) 

 

reparasjon 
  BRUK: istandsetting 

 

reperbaner 
    BF: repslagerier 

    OT: industrianlegg 

   DEF: eg. "bane" hvor en repslager går frem og tilbake under  

        tilvirkningen av rep. Nå [...] bygning, fabrikk eller  
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        anlegg for tilvirkning av rep, tau og trosser (ag) 

 

replikker 
  BRUK: kopier 

 

representativitet 
    OT: egenskaper 

   DEF: at ett eller et utvalg kulturminner er representativt,  

        betyr at det er typisk eller karakteristisk for en større  

        gruppe kulturminner. Begrepet brukes ved sammenligning med  

        andre kulturminner (of) 

 

reproduksjoner 
    OT: manifestasjonsform # 

    SO: kopier 

   DEF: mangfoldiggjøring av bilde, kart o.l. gjengivelse, avtrykk  

        (bo) 

 

repslagerier 
  BRUK: reperbaner 

 

resolusjoner 
  BRUK: vedtak 

 

restauranter 
    BF: vertshus 

    OT: serveringssteder 

   DEF: offentlig spisested [...] med kommunal serveringsbevilling  

        (ag) 

 

restaurering 
    BF: restaureringsrapporter 

        tilbakeføring 

    OT: behandling 

        bevaring 

    UT: komplettering (restaureringsteknikk) 

    SO: istandsetting 

        rehabilitering 

   DEF: helt eller delvis tilbakeføre en bygning eller gjenstand  

        til en tidligere tilstand. Ved restaurering må man velge  

        hvilket tidspunkt kulturminnet skal tilbakeføres til (of) 

 

restaureringsrapporter 
  BRUK: rapporter 

        restaurering 

 

retningslinjer 
    OT: regelverk # 

    UT: rikspolitiske retningslinjer 

        statlige planretningslinjer 

    SO: direktiver 

        veiledninger 

 MERKN: engelsk: guidelines, fransk: recommendations 

 

rettersteder 
    BF: galgebakker 

    OT: plasser og steder # 

   DEF: sted for henrettelser (kms) 

 

rettshistorie 
  BRUK: jus (fag) 
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rettskildelære 
    OT: jus (fag) 

 

rettslokaler 
    OT: offentlige bygg og anlegg # 

    SO: tinghus 

 

rettssaker 
    OT: jus (forvaltning) 

 

rettsvitenskap 
  BRUK: jus (fag) 

 

retur 
    BF: tilbakelevering 

    OT: aktiviteter # 

 MERKN: brukes bl.a. for tilbakelevering av stjålne og ulovlig  

        eksporterte kulturminner 

 

retusjering 
    OT: konserveringsmetoder 

 MERKN: i konservering: utfylling av manglende partier (lakuner)  

        for å gjenopprette en helhetsvirkning (bk) 

 

revefeller 
  BRUK: fangstinnretninger 

 

reversibilitet 
    OT: egenskaper 

   DEF: i hvilket omfang effekten av en behandling kan fjernes uten  

        skade på objektet (NS-EN 15898:2011) 

 MERKN:  

 

rhyolitt 
    BF: rhyolittbrudd 

    OT: bergarter 

 

rhyolittbrudd 
  BRUK: rhyolitt 

        steinbrudd 

 

ridderordener 
    OT: ordener 

 

ridehus 
    OT: idrettsanlegg 

 MERKN: hus for ridning, som regel  i form av hall uten søyler (arl) 

 

rideveger 
    BF: rideveier 

    OT: veger 

   DEF: veg der man bruker hest til kløv eller ridning (vdir) 

 MERKN:  

 

rideveier 
  BRUK: rideveger 

 

riksantikvarer 
    OT: mennesker 
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rikspolitiske retningslinjer 
    BF: rpr 

    OT: retningslinjer 

    SO: statlige planretningslinjer 

 MERKN: plan- og bygningsloven 1985. Erstattes av statlige  

        planretningslinjer i plan- og bygningsloven 2008 

 

riksregalier 
    BF: kroningsregalier 

        kronjuveler 

    OT: inventar 

    SO: kongekroninger 

 

riksvåpen 
    OT: våpenskjold 

 

ringeanlegg (kirker) 
  BRUK: elektriske anlegg 

 

ristninger 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 

    UT: kompassroser 

    SO: graffiti 

        helleristninger 

        runer 

   DEF: upretensiøse tegninger som er spredt vilkårlig ut over  

        flater el. gjenstander. [...] utført med en spiss gjenstand  

        [...] (kln) 

 MERKN: brukes ikke om dagens graffiti 

 

ritualer 
    OT: religion 

    SO: liturgi 

 

rituelle kar 
    BF: kirkelige kar 

        liturgiske kar 

        røkelseskar 

    OT: kar (beholdere) 

        kirkeinventar 

    UT: akvamaniler 

        alterkar 

        døpefat 

        vievannskar 

    SO: kirkesølv 

 

rituelle steder 
  BRUK: kultsteder 

 

riving 
    BF: rasering 

    OT: aktiviteter # 

    SO: byfornyelse 

        ødeleggelser 

 

robåter 
    OT: båter 

 

rodesteiner 
  BRUK: vegmerker 
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rokokko 
    OT: perioder # 

    SO: barokk 

   DEF: en lettere og mer lekende form for barokk [...], preget  

        store deler av Europa [fra ca. 1725] til ca. 1760-70.  

        [...](ls) 

 MERKN: særlig tydelig i interiør- og møbelkunsten. I Norge ca.  

        1760- ca. 1800 for arkitektur, lengre i folkekunsten 

 

rom (folkegruppe) 
    BF: roma (folkegruppe) 

        romer (folkegruppe) 

        sigøynere 

    OT: nasjonale minoriteter 

    SO: roms kulturminner 

 

rom (værelser) 
    BF: værelser 

    OT: bygningsdeler 

    UT: arbeidsværelser 

        auditorier 

        aulaer 

        baderom 

        entréer (romtype) 

        hvilerom 

        kammerser 

        kjøkken 

        kontor (romtype) 

        korridorer 

        lagerrom 

        loft (romtype) 

        saler (romtype) 

        soverom 

        spiserom 

        stuer (romtype) 

        tekniske rom 

        toaletter (romtype) 

        trapperom 

        vestibyler 

        vindfang 

    SO: boliger 

        kjellere (bygningsdeler) 

 

roma (folkegruppe) 
  BRUK: rom (folkegruppe) 

 

romanifolket 
    BF: reisende (folkegruppe) 

        tatere 

    OT: nasjonale minoriteter 

    SO: romanifolkets kulturminner 

 

romanifolkets kulturminner 
    OT: kulturminner 

    SO: romanifolket 

 

romansk stil 
    OT: perioder # 

    SO: nyromansk stil (historisme) 

   DEF:  

 MERKN: kunst og arkitektur i Europa fra 900-tallet til 1200-1250.  
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        I Norge fra ca. 1100 til 1350. 

 

romantikken 
    OT: perioder # 

 MERKN: i England fra midten av 1700-tallet (inkl. Gothic Revival),  

        i Tyskland sent på 1700-tallet. Varte til midten av  

        1800-tallet (ls) 

 

Romatraktaten - 1957 
    OT: traktater 

    SO: EU 

 MERKN: traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap 

 

romer (folkegruppe) 
  BRUK: rom (folkegruppe) 

 

romersk-katolske kirker 
    BF: katolske kirker 

    OT: kirker 

    SO: frikirker 

 

romersk jernalder 
  BRUK: romertid 

 

romersk kunst 
    BF: klassisk kunst 

    OT: perioder # 

    SO: antikken 

        gresk-romersk kunst 

 

romertid 
    BF: romersk jernalder 

    OT: jernalder 

 MERKN: ca år 0-400 i Norden 

 

roms kulturminner 
    OT: kulturminner 

    SO: rom (folkegruppe) 

 MERKN: folkegruppen roms (sigøyneres) kulturminner 

 

rorbuer 
    OT: boliger 

    SO: buer (bygningskategori) 

   DEF: hus i fiskevær som brukes til bolig for tilreisende fiskere  

        under de store sesongfiskerier (ag) 

 

rosehager 
    OT: hager 

 

rosemaling (aktivitet) 
    OT: dekorasjonsmaling (aktivitet) 

 

rosemaling (dekor) 
    OT: dekorasjonsmaling (objekter) 

 

rosetter 
    OT: dekor 

    SO: stukkarbeider 

   DEF: i arkitektur og kunsthåndverk ornament i form av en  

        stilisert rose (ls) 
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rpr 
  BRUK: rikspolitiske retningslinjer 

 

ruiner 
    BF: brannruiner 

        bygningsruiner 

        kvernruiner 

    OT: ruiner og tufter # 

    UT: borgruiner 

        kirkeruiner 

        klosterruiner 

        slottsruiner 

    SO: bygningsrester 

   DEF: restene av en ødelagt bygning, og brukes mest om rester av  

        stein- og murbygninger (kms) 

 

ruiner og tufter # 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: bygningsrester 

        gårdshauger 

        ruiner 

        tufter 

 

rullegardiner 
  BRUK: gardiner 

 

rullestolramper 
    OT: utstyr 

 

rundhauger 
  BRUK: gravhauger 

 

rundkirker 
    OT: kirker 

   DEF: kirke med sirkulær grunnplan (arl) 

 

rundkjøringer 
    OT: vegkryss 

 

rundskriv 
    OT: regelverk # 

 

runeinnskrifter 
    OT: innskrifter 

    SO: runer 

 

runepinner 
  BRUK: runer 

 

runer 
    BF: runepinner 

    OT: skrift 

    SO: ristninger 

        runeinnskrifter 

        runesteiner 

 MERKN: skrifttegn som ble brukt av germansktalende folkegrupper  

        fra 1. årh. e. Kr. (na) 

 

runesteiner 
    OT: minnesmerker 

        tegn, skrift og markeringer # 
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    SO: bautasteiner 

        runer 

   DEF: minnestein, reist på ein sentral stad, med runer og  

        eventuelt symbol/bilete riste inn (kms) 

 

rural bebyggelse 
    BF: bebyggelse 

        landbruksbygninger 

        landsbebyggelse 

    OT: bygninger 

    SO: gårdsanlegg 

        landsbyer 

        tettsteder 

 

russekors 
  BRUK: kors 

 

russisk-ortodokse kirker 
  BRUK: ortodokse kirker 

 

russisk språk 
    OT: språk 

 

rust 
    OT: kjemiske forbindelser # 

    SO: korrosjon 

 

rutebiler 
    BF: busser 

        rutebiltrafikk 

    OT: kjøretøy 

    SO: kollektivtransport 

   DEF: kjøretøy som brukes til rutetransport, dvs. transport av  

        personer og/eller gods på visse strekninger til  

        regelmessige tider (ag) 

 

rutebiltrafikk 
  BRUK: kollektivtransport 

        rutebiler 

 

rutebåter 
    OT: passasjerfartøy 

    SO: kollektivtransport 

 

rydningsrøyser 
    OT: dyrkingsspor 

        røyser 

   DEF: rydningsrøys er bygd opp av stein i varierende størrelse,  

        fjernet for å gjøre dyrking og slått lettere (kms) 

 

ryer 
  BRUK: tepper 

 

røkelseskar 
  BRUK: rituelle kar 

 

røntgenbilder 
    OT: bilder 

    SO: røntgenfotografering 

 

røntgenfotografering 
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    OT: fotografering 

    SO: røntgenbilder 

        undersøkelsesmetoder 

 

rørgater 
    OT: kraftverk 

    SO: rørledninger 

        vannverk 

   DEF: åpen gate i skog og mark for fremføring av rørledning  

        (frittliggende eller nedgravd) for vann til  

        elektrisitetsverk eller vannverk (ag) 

 

rørledninger 
    BF: gassrørledninger 

    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

    SO: rørgater 

   DEF: sammenkobling av rørlengder til et sluttet anlegg (ag) 

 

røsteplasser 
  BRUK: jernvinneanlegg 

 

røykdetektorer 
  BRUK: alarmsystemer 

 

røykovner 
    BF: ovner 

    OT: ovner (bygningsdeler) # 

    SO: røykstuer 

   DEF: ovn uten røykpipe i hjørnet av røykstue el. ljorestue (bo) 

 

røykovnstuer 
  BRUK: røykstuer 

 

røykstuer 
    BF: røykovnstuer 

    OT: boliger 

    SO: røykovner 

 MERKN: enetasjes bolighus uten skorstein, og med røykovn som  

        ildsted 

 

røyser 
    OT: spor 

    UT: ballastrøyser 

        gravrøyser 

        grenserøyser 

        rydningsrøyser 

   DEF: egentlig en sammenkastet haug av stein, brukes også om  

        grensemerker (ag) 

 

rådgiving 
  BRUK: veiledning (aktivitet) 

 

rådhus 
    BF: herredshus 

        kommunehus 

        rådstuer 

    OT: offentlige bygg og anlegg # 

 

rådstuer 
  BRUK: politistasjoner 

        rådhus 
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råte 
  BRUK: råteskader 

 

råteskader 
    BF: råte 

    OT: skader 

    SO: soppskader 

   DEF: nedbrytning gjennom innvirkningen av mikroorganismer,  

        særlig bakterier og sopp (ag) 

 

saftfabrikker 
    OT: industrianlegg 

    SO: næringsmiddelindustri 

 

sagaer 
    BF: kongesagaer 

        ættesagaer 

    OT: norrøn litteratur 

 

sagbruk 
    BF: sager 

    OT: industrianlegg 

    UT: kjerrater 

    SO: fløtingsanlegg 

        treindustri 

        trevarefabrikker 

   DEF: fabrikkmessig drevet tømmersag (bo) 

 

sager 
  BRUK: sagbruk 

 

sagn 
    OT: skjønnlitteratur 

   DEF: kort (muntlig overlevert) fortelling som gir seg ut for å  

        være sann (bo) 

 

sakrale bygg og anlegg # 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: helligdommer 

        hov 

        kirker 

        klostre 

        moskeer 

        synagoger 

        templer 

    SO: kultsteder 

 

sakrale bygninger 
  BRUK: kirker 

        moskeer 

        synagoger 

        templer 

 

sakristier 
    OT: kirkers bygningsdeler # 

   DEF: rommet hvor det religiøse utstyret, som for eksempel  

        alterbøker og messeklær, oppbevares. Sakristiet ligger i  

        tilknytning til koret og fungerer også som omklednings- og  

        oppholdsrom for presten (kms) 
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saksbehandlere 
    OT: mennesker 

 

saksbehandling 
    OT: administrasjon 

    UT: byggesaker 

        høringer 

 

saler (romtype) 
    OT: rom (værelser) 

    SO: aulaer 

        spisesaler 

 MERKN: stort rom i slott eller annen større bygning 

 

salg 
    OT: handel 

    SO: eksport 

 

salmakerhåndverk 
    OT: håndverk 

 

salmer 
    OT: skjønnlitteratur 

    SO: sanger 

 

saltak 
    OT: tak 

   DEF: takkonstruksjon som består av to skrå takflater som møtes  

        øverst i et møne. Taket strekker seg fra gavl til gavl (kms) 

 

salter 
    OT: kjemiske forbindelser # 

 

samarbeid 
    BF: kultursamarbeid 

    OT: administrasjon 

    UT: internasjonalt samarbeid 

 

samepolitikk 
    OT: politikk 

 

samer 
    OT: urfolk 

    UT: lulesamer 

        sjøsamer 

        sørsamer 

        østsamer 

    SO: samisk kulturminnevern 

        samisk språk 

        samiske kulturminner 

        samiske museer 

 

samferdsel (forvaltning) # 
    OT: forvaltning 

    UT: postvesen 

        skyssvesen 

        vegvesen 

    SO: samferdsel (næringsvei) 

 

samferdsel (næringsvei) 
    BF: ferdsel 
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    OT: tertiærnæringer # 

    UT: telekommunikasjon 

        transport 

    SO: samferdsel (forvaltning) # 

        skyssvesen 

        trafikk 

 

samferdselsbygg og -anlegg # 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: bruer 

        brøytestasjoner 

        flyplasser 

        fyr 

        garasjer 

        havner 

        jernbaner 

        kanaler 

        kulverter 

        leskur 

        losstasjoner 

        melkeramper 

        parkeringshus 

        reiselivsanlegg 

        skredoverbygg 

        sporveier 

        telekommunikasjonsanlegg 

        trapper (utendørs) 

        tunneler 

        tåkeklokker 

        vassdragsinnretninger 

        veger og vegfar # 

        vognhaller 

    SO: tekniske anlegg 

        tekniske og industrielle kulturminner 

 

samferdselspolitikk 
    OT: politikk 

 

samfunnsgeografi 
    OT: geografi 

 

samfunnshus 
  BRUK: forsamlingshus 

 

samfunnsliv # 
    OT: allment # 

    UT: arbeidsliv 

        boligforhold 

        dagligliv 

        gilder 

        helse 

        kirke og samfunn 

        kjønnsroller 

        kvinnearbeid 

        levestandard 

        lokal medvirkning 

        massemedier 

        samvirke 

        slaveri 

        slektskap 
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samfunnsplanlegging 
    OT: planlegging 

 

samfunnsvitenskap 
    OT: fag # 

    UT: demografi 

        geografi 

        samfunnsøkonomi 

        sosialantropologi 

        statistikk 

    SO: historie 

        vitenskap 

   DEF: fellesbetegnelse på vitenskaper som tar for seg  

        samfunnsforhold og mellommenneskelige forbindelser (bo) 

 

samfunnsøkonomi 
    BF: sosialøkonomi 

    OT: samfunnsvitenskap 

    SO: økonomi 

 

samisk kulturminnevern 
    OT: kulturminnevern 

    SO: samer 

 

samisk språk 
    OT: språk 

    SO: samer 

 

samiske kulturminner 
    OT: kulturminner 

    SO: samer 

 

samiske museer 
    OT: museer 

    SO: samer 

 

samlet plan for vassdrag 
    OT: planer 

    SO: vassdragsregulering 

        vassdragsvern 

 

samlinger 
    OT: gjenstander # 

    UT: bildearkiver 

        fotoarkiver 

        kunstsamlinger 

        lokalhistoriske samlinger 

        museumsgjenstander 

    SO: arkiver 

        biblioteker 

        museer 

 

samtidsdokumentasjon 
    OT: dokumentasjon 

 

samtidskunst 
    OT: kunst 

 MERKN: dekker omtrentlig kunsten etter 1945 

 

samvirke 
    BF: kooperasjon 
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    OT: samfunnsliv # 

    UT: boligsamvirke 

   DEF: åpen sammenslutning av forbrukere el. produsenter til  

        fremme av felles økonomiske formål (bo) 

 

sanatorier 
    BF: tuberkulosehjem 

        tuberkulosesanatorier 

    OT: helsebygg 

    SO: kurbad (bygningskategori) 

   DEF: kursted i landlige omgivelser (bo) 

 

sand 
    OT: jord (løsmasse) 

    SO: skjellsand 

 

sandblåsing 
    OT: overflatebehandling 

 

sandstein 
    BF: sandsteinsbrudd 

    OT: bergarter 

    UT: kvartsitt 

   DEF: bergart som er oppstått av sand som er kittet sammen med et  

        bindemiddel (bo) 

 

sandsteinsbrudd 
  BRUK: sandstein 

        steinbrudd 

 

sandtak 
    OT: masseuttak 

 

sanering 
  BRUK: byfornyelse 

 

sanger 
    OT: skjønnlitteratur 

    SO: salmer 

 

sanitæranlegg 
    OT: tekniske anlegg 

    SO: avløpsanlegg 

        renovasjonsanlegg 

        toaletter (romtype) 

   DEF: anlegg som omfatter rørledninger for forbruksvann, private  

        og offentlige, samt innretning og utstyr som er fast  

        tilknyttet disse ledningene (ag) 

 

sarkofager 
    OT: gravmæler 

        likkister 

   DEF: monumentalt utstyrt likkiste (bo) 

 

satellittbilder 
    OT: miljøovervåking 

    SO: flyfotografering 

   DEF: billedprodukt [...] på grunnlag av billeddata fra optisk  

        sensor, termisk sensor eller billeddannende radarinstrument  

        i kunstige jordobservasjonssatellitter (ag) 
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scanning 
  BRUK: skanning 

 

scenarier 
  BRUK: framtid 

 

scener (bygningsdeler) 
    OT: bygningsdeler 

    SO: teatre 

   DEF: fremførelsessted for ballett, opera og skuespill i et  

        teater (arl) 

 

seccomalerier 
    BF: al secco-malerier 

    OT: malerier 

    SO: kalkmalerier 

        veggmalerier 

 

SEFRAK 
    OT: registrering 

 MERKN: Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge 

 

Segesta Declaration - 1995 
    OT: erklæringer 

    SO: teatre 

        Veronacharteret - 1997 

 MERKN: vedtatt i Segesta, Palermo i 1995 av Europarådets European  

        Network of Ancient Theatres and Places of Performance 

 

segl 
    BF: signeter 

    OT: tegn, skrift og markeringer # 

   DEF: 1) avtrykk i lakk, voks, metall el. papir som er festet til  

        et dokument for å bekrefte at det er ekte 2) seglstemper,  

        signet (bo) 

 

seil 
    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

 

seilbåter 
  BRUK: seilfartøy 

 

seilfartøy 
    BF: seilbåter 

        seilskip 

        seilskuter 

    OT: fartøy 

 

seilingsmerker 
  BRUK: sjømerker 

 

seilmerker 
  BRUK: sjømerker 

 

seilskip 
  BRUK: seilfartøy 

 

seilskuter 
  BRUK: seilfartøy 

 

seilsperringer 
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    OT: forsvarsanleggs deler # 

 MERKN: menneskeskapte hindringer i sjøen til vern mot angrep fra  

        fartøy 

 

sekundærnæringer # 
    OT: næringsliv 

    UT: anleggsvirksomhet 

        bergverksdrift 

        byggevirksomhet 

        energiproduksjon 

        håndverk 

        industri 

        jernutvinning 

        kullbrenning 

        olje- og gassutvinning 

        tjærebrenning 

 

sel (seterhus) 
    BF: seterbuer 

    OT: setrer 

   DEF: hus for å bu i på ei seter. Det var oftast lafta, men nokre  

        gonger i mur. Det kunne ha berre eitt rom, men særleg på  

        Austlandet og i Trøndelag opptil tre rom (kms) 

 

selskapslokaler 
    BF: festivitetslokaler 

    OT: forsamlingslokaler # 

 

selvskudd for isbjørn 
  BRUK: fangstinnretninger 

 

sement 
    OT: byggematerialer 

 

sementfabrikker 
    BF: betongfabrikker 

    OT: industrianlegg 

    SO: jord- og steinindustri 

 

sementmaling (materiale) 
    OT: uorganisk maling (materiale) 

 

seminarer 
  BRUK: møter 

 

sengebuer 
    BF: gjestehus 

    OT: buer (bygningskategori) 

   DEF: en form for bu med sengerom, vanlig i tradisjonell  

        trearkitektur på vestlandet (arl)  [...] bygd av tre og  

        hadde to til tre etasjer. Trappen gikk i en sval på utsiden  

        og bua var uten ildsted (kms) 

 

senger 
    OT: møbler 

 

senmodernisme 
    OT: perioder # 

 MERKN: stilretning fra ca. 1945-1975, som baserer seg på en  

        videreutvikling av funksjonalismen, med noen nye trekk 
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sentralforvaltning 
  BRUK: statsforvaltning 

 

sentralisering 
    OT: administrasjon 

 

sentralkirker 
    OT: kirker 

   DEF: kirkebygning med grunnplan som har form som en sirkel, et  

        kvadrat, en mangekant el. et likedannet kors, og som regel  

        med kuppeltak (bo) 

 

serveringssteder 
    BF: bevertningssteder 

    OT: overnattings- og serveringssteder # 

    UT: gjestgiverier 

        kafeer 

        kantiner 

        konditorier 

        restauranter 

        skjenkesteder 

    SO: reiselivsanlegg 

   DEF: sted der en kan spise mot betaling (bo) 

 

servicebygg 
  BRUK: publikumsbygg 

 

servicehus ved kirker 
  BRUK: kirkers uthus 

 

setegårder 
  BRUK: storgårder 

 MERKN: herregård som har hatt spesielle privilegier 

 

seter 
  BRUK: setrer 

 

seteranlegg 
  BRUK: setrer 

 

seterbruk 
  BRUK: seterdrift 

        setrer 

 

seterbuer 
  BRUK: sel (seterhus) 

 

seterdrift 
    BF: seterbruk 

        stølsdrift 

    OT: jordbruk 

 

seterlandskap 
    OT: kulturlandskap 

    SO: utmark 

 

setervoller 
    OT: setrer 

 

setesdalshus 
    OT: boliger 
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setningsskader 
    OT: skader 

 

setrer 
    BF: seter 

        seteranlegg 

        seterbruk 

        støler 

    OT: gårdsanlegg 

    UT: sel (seterhus) 

        setervoller 

    SO: uthus (gårdsanlegg) 

   DEF: eit anlegg (bustadar med meir) for husdyrproduksjon i skog  

        eller fjell, og som låg så langt frå garden at dyra måtte  

        haldast og stellast der ein lengre periode (kms) 

 

severdigheter 
  BRUK: kulturminner 

 

sidefløyer 
    OT: bygningsdeler 

 

sieidi 
    OT: hellige steder 

   DEF: den samiske benevnelsen på en hellig stein (nom) 

 

signalanlegg 
    BF: elektrotekniske anlegg 

    OT: jernbaner 

   DEF: system for regulering og varsling av trafikk (nvdb) 

 

signeter 
  BRUK: segl 

 

sigøynere 
  BRUK: rom (folkegruppe) 

 

sikring 
    BF: beskyttelse 

    OT: vern 

    UT: brannsikring 

        tyverisikring 

    SO: beredskap 

        istandsetting 

        skjøtsel 

        vedlikehold 

   DEF: alle tiltak for å beskytte kulturminner og kulturmiljøer  

        mot skade og tap. Sikring kan blant annet dekke  

        istandsetting, vedlikehold og skjøtsel, dokumentasjon og  

        juridiske tiltak. Sikring kan også skje ved arkeologisk  

        utgravning for å ta vare på kulturminnets kunnskapsverdi  

        (of) 

 

sikringssoner 
    OT: automatisk fredete kulturminner 

   DEF: Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4,  

        hører et område rundt dets synlige eller kjente ytterkant  

        så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som  

        nevnt i § 3, første ledd. (kml, § 6) 
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sildemelfabrikker 
    OT: industrianlegg 

    SO: fiskeindustri 

 

sildeoljefabrikker 
    OT: industrianlegg 

    SO: fiskeindustri 

 

silikatmaling (materiale) 
    OT: uorganisk maling (materiale) 

 

silikoner 
    OT: polymerer (syntetiske) 

   DEF: fellesbetegnelse på en rekke varmebestandige og meget  

        vannavstøtende polymerer [...] omfatter silikonoljer,  

        silikonharpikser og silikongummi (ag) 

 

siloer 
    OT: lagerbygninger 

    SO: uthus (gårdsanlegg) 

   DEF: 1) (tårnformet) rom til konservering av silofor 2)  

        tårnformet lagringsrom for korn, kull, sand o l med  

        tappeåpning nederst (bo) 

 

silt 
    OT: jord (løsmasse) 

   DEF: korngruppe i mineraljord med partikler som har en diameter  

        fra 0,06 til 0,002 mm (ag) 

 

sink 
    OT: metaller 

 

sinkverk 
    BF: malmverk 

    OT: industrianlegg 

    SO: jern- og metallindustri 

 

sinnssykehus 
  BRUK: hospitaler 

        sykehus 

 

situasjonsplaner 
    OT: tegninger (dokumentasjon) 

    SO: arkitekturtegninger 

 MERKN: arkitekturtegninger som inkluderer omgivelser 

 

sivilt beredskap 
  BRUK: beredskap 

 

sjablonmaling (aktivitet) 
    OT: dekorasjonsmaling (aktivitet) 

 

sjablonmaling (dekor) 
    OT: dekorasjonsmaling (objekter) 

 

sjamanisme 
    OT: religion 

   DEF: betegnelse på kultformer der en tror at en sjaman har makt  

        over åndene (bo) 

 

sjøboder 
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  BRUK: brygger (bygninger) 

        sjøhus 

 

sjøbuer 
  BRUK: sjøhus 

 

sjøfart 
  BRUK: sjøfartshistorie 

        skipsfart 

 

sjøfartshistorie 
    BF: sjøfart 

    OT: historie 

    SO: skipsfart 

 

sjøfartsmuseer 
    BF: forvaltningsmuseer 

    OT: museer 

 

sjøhus 
    BF: notbuer 

        sjøboder 

        sjøbuer 

    OT: lagerbygninger 

        uthus (gårdsanlegg) 

    UT: brygger (bygninger) 

        naust 

 MERKN: overordnet begrep for uthus ved sjøen 

 

sjøkart 
    OT: kart 

 

sjømannskirker 
    OT: kirker 

 

sjømenn 
    OT: mennesker 

 

sjømerker 
    BF: båker 

        seilingsmerker 

        seilmerker 

        staker (sjømerker) 

    OT: tegn, skrift og markeringer # 

    UT: varder 

   DEF: naturlige merker eller kunstige merker som er anbrakt i  

        seilledene langs kysten [...] med det formål å være til  

        hjelp for navigeringen (ag) 

 MERKN: omfatter faste merker (jernstenger, båker, varder m.m.) og  

        flytende merker (bøyer) 

 

sjøområder 
  BRUK: hav 

        innsjøer 

 

sjøsamer 
    OT: samer 

 

sjåer (bygningskategori) 
  BRUK: skjåer (bygningskategori) 
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skadedyr 
    BF: insekter 

        skadeinsekter 

    OT: dyr 

 MERKN: inkl. rotter og insekter 

 

skadeinsekter 
  BRUK: skadedyr 

 

skader 
    OT: tilstand 

    UT: brannskader 

        fuktskader 

        klimaskader 

        krigsskader (materielle) 

        råteskader 

        setningsskader 

        slitasje 

        soppskader 

        stormskader 

        tørkeskader 

        vannskader 

    SO: forfall 

        hærverk 

        naturkatastrofer 

        nedbryting 

        ødeleggelser 

 

skadeverk 
  BRUK: hærverk 

 

skalltak 
    OT: tak 

 

Skandinavia 
  BRUK: Norden 

 

skanning 
    BF: scanning 

    OT: IKT 

    UT: laserskanning 

 

skanser 
    OT: forsvarsanlegg 

   DEF: mindre befestning, lukket eller med åpen rygg (km) 

 

skap 
    OT: møbler 

    UT: framskap 

        hengeskap 

        hjørneskap 

    SO: alterskap 

        kirkeskap 

 

skattefunn 
  BRUK: depotfunn 

 

skatter (økonomiske virkemidler) 
    OT: økonomiske virkemidler # 

 

skattetakstmatrikler 
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  BRUK: matrikler 

 

ski 
    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

 

skifer 
    BF: skiferbrudd 

    OT: bergarter 

    UT: fyllitt 

    SO: skifertak 

        takskifer 

 

skiferbrudd 
  BRUK: skifer 

        steinbrudd 

 

skiferheller 
  BRUK: steinheller 

        takskifer 

 

skifertak 
    OT: tak 

    SO: skifer 

        takskifer 

        taktekning (objekt) 

 

skifte (jus) 
    OT: eiendomsrett 

   DEF: oppgjør, deling av dødsbo (bo) 

 

skiftesverk 
  BRUK: sleppverk 

 

skigarder 
    OT: tregjerder 

 

skikuer 
  BRUK: skjul (bygningskategori) 

 

skilderhus 
    OT: forsvarsanleggs deler # 

    SO: vaktstuer 

   DEF: lite hus for militær vaktperson, med grunnflate og volum  

        som akkurat rummer et stående menneske (arl) 

 

skilt 
    BF: anneksjonsskilt 

        lysskilt 

        neonskilt 

        reklame 

        reklameskilt 

    OT: tegn, skrift og markeringer # 

   DEF: plate, tavle med opplysning(er) el. reklame (bo) 

 

skilting 
    BF: merking 

    OT: tilrettelegging 

 

skinn 
  BRUK: lær 
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skinneganger 
    OT: jernbaner 

        sporveier 

 

skip (bygningsdeler) 
  BRUK: kirkeskip (bygningsdeler) 

 

skip (fartøy) 
    BF: skipsdeler 

    OT: fartøy 

    SO: skipsfunn 

        verft 

   DEF: større fartøy (bo) 

 

skipsbyggerier 
  BRUK: verft 

 

skipsbygging 
    OT: industri 

    SO: båtbygging 

        verft 

 MERKN: bygging av større fartøy, på et verft 

 

skipsdeler 
  BRUK: skip (fartøy) 

        skipsfunn 

 

skipsfart 
    BF: båttrafikk 

        sjøfart 

    OT: transport 

    UT: fraktfart 

        rederier 

    SO: sjøfartshistorie 

   DEF: transportvirksomhet på sjøen (bo) 

 

skipsforlis 
  BRUK: forlis 

 

skipsfunn 
    BF: skipsdeler 

    OT: funn 

    UT: skipslast (arkeologi) 

    SO: kulturminner under vann 

        skip (fartøy) 

        skipsvrak 

   DEF: mer enn hundre år gamle båter, skipsskrog, tilbehør, last  

        og alt annet som har vært om bord (of) 

 

skipsgraver 
  BRUK: båtgraver 

 

skipskirkegårder 
    OT: plasser og steder # 

 

skipslast (arkeologi) 
    OT: skipsfunn 

 

skipssetninger 
    OT: steinsetninger 

   DEF: gravmarkør bygd av stående eller liggende steiner i  
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        spissoval form (kms) 

 MERKN: sjelden i Norge. Kjent fra Skandinavia og Baltikum ca 800  

        f.Kr-1000 e.Kr. 

 

skipsverft 
  BRUK: verft 

 

skipsvrak 
    BF: båtvrak 

        vrak (fartøy) 

    OT: fartøy 

    SO: båtfunn 

        kulturminner under vann 

        skipsfunn 

   DEF: fartøy, eller farkost, som har sunket eller strandet, og  

        som befinner seg helt eller delvis under vann eller i  

        strandsonen (nvf) 

 

skisser (dokumentasjon) 
    OT: tegninger (dokumentasjon) 

    SO: arkitekturtegninger 

 

skiver (møbler) 
  BRUK: bord (møbler) 

 

skjeer 
  BRUK: spisebestikk 

 

skjelettanalyser 
  BRUK: osteologi 

 

skjeletter 
    BF: bein 

    OT: gravminner og minnesmerker # 

    SO: mumier 

        osteologi 

 

skjellsand 
    OT: jord (løsmasse) 

    SO: sand 

 

skjelterhus 
    BF: skjelterskjåer 

    OT: bygninger 

    SO: skjelterverk 

   DEF: hus reist i stavverk med stående veggtiler, skjelter,  

        innfelt mellom syllstokk og raftstokk (arl) 

 MERKN: størst utbredelse i Nord-Norge, spesielt i uthus 

 

skjelterskjåer 
  BRUK: skjelterhus 

 

skjelterverk 
    OT: byggeteknikk 

    SO: skjelterhus 

 

skjenkesteder 
    BF: vertshus 

    OT: serveringssteder 

   DEF: serveringssted med skjenkerett (bo) 

 



  

 

 

279 

skjermbevaring 
  BRUK: fasadebevaring 

 

skjermer 
  BRUK: fløtingsskjermer 

        støyskjermer 

 

skjerp 
    OT: bergverk 

 

skjul (bygningskategori) 
    BF: boder 

        redskapshus 

        skikuer 

        skur (bygningskategori) 

        skykkjer 

        skytjer 

        vedskjul 

    OT: bygninger tilknyttet boliger # 

    SO: skjåer (bygningskategori) 

        uthus 

 

skjærgård 
    OT: kyst 

    SO: øyer 

 

skjønnhetsparagrafen 
    OT: plan- og bygningsloven - 1985 

 MERKN: § 74.2 i plan- og bygningsloven 

 

skjønnlitteratur 
    OT: dokumenter og litteratur # 

    UT: legender 

        sagn 

        salmer 

        sanger 

 

skjøtsel 
    BF: pleie 

        stell 

        vegetasjonskontroll 

    OT: bevaring 

    SO: istandsetting 

        sikring 

        tilrettelegging 

        vanskjøtsel 

        vedlikehold 

   DEF: regelmessige vedlikeholdstiltak, for eksempel  

        vegetasjonspleie, for å ivareta et kulturminne og/eller et  

        kulturmiljø. Vedlikehold av eventuelle skilt, stier og  

        ramper inngår også i skjøtselsbegrepet (of) 

 MERKN:  

 

skjøtselsplaner 
    OT: planer 

    SO: forvaltningsplaner 

        vedlikeholdsplaner 

 MERKN: detaljplan som beskriver den nødvendige periodiske pleien  

        av fredete naturelementer og ubebygde arealer 

 

skjøver 
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    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

 MERKN: en type høvel med to håndtak 

 

skjåer (bygningskategori) 
    BF: sjåer (bygningskategori) 

    OT: uthus (gårdsanlegg) 

    SO: skjul (bygningskategori) 

   DEF: i utgangspunktet et stavhus kledd med bord eller skjelter,  

        reist i én etasje som liten brygge eller lite lagerhus (arl) 

 

sko 
  BRUK: fottøy 

 

skodder 
    BF: vinduslemmer 

    OT: bygningsdeler 

    SO: vinduer 

 

skofabrikker 
    OT: industrianlegg 

    SO: fottøy 

        lærindustri 

 

skog 
    OT: landskap 

    SO: naturlandskap 

        trær 

 

skogbruk 
    OT: landbruk 

    UT: barking 

        fløting 

        skogplanting 

 

skogfinner 
    BF: finner (innvandrere) 

    OT: nasjonale minoriteter 

    SO: skogfinske kulturminner 

 

skogfinske kulturminner 
    OT: kulturminner 

    SO: skogfinner 

 

skogplanting 
    BF: skogreising 

    OT: skogbruk 

 

skogreising 
  BRUK: skogplanting 

 

skogsbilveger 
  BRUK: skogsveger 

 

skogsbilveier 
  BRUK: skogsveger 

 

skogsleirer (andre verdenskrig) 
    OT: krigsminner 

        leirer # 

 

skogsveger 



  

 

 

281 

    BF: skogsbilveger 

        skogsbilveier 

        skogsveier 

    OT: veger 

 

skogsveier 
  BRUK: skogsveger 

 

skogvokterboliger 
    BF: vokterboliger 

    OT: boliger 

 

skolehager 
    OT: hager 

    SO: skoler 

 

skolehjem 
  BRUK: internater 

 

skolekapeller 
    OT: kapeller 

    SO: skoler 

 

skoler 
    OT: undervisnings- og forskningsbygg # 

    UT: folkehøyskoler 

        høyskoler 

        internater 

        landbruksskoler 

        leirskoler 

        spesialskoler 

    SO: skolehager 

        skolekapeller 

 

skoleskip 
    OT: fartøy 

 

skoltesamer 
    OT: østsamer 

 

skomakere 
    OT: håndverkere 

 

skomakerhåndverk 
    OT: håndverk 

    SO: fottøy 

 

skonnerter 
    OT: fartøy 

   DEF: i moderne betydning seilfartøy med to master, den aktre  

        høyest, begge med gaffelseil (ag) 

 MERKN: kunne tidligere ha flere master (7 ell. 3) 

 

skorder 
    OT: bygningsdeler 

    SO: bjelker 

   DEF: trebjelke som står skrått opp mot utsiden av en bygning for  

        å støtte veggen. Skorder kan brukes som midlertidige  

        støtter eller være en permanent del av bygningen (kms) 

 

skorsteiner 
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  BRUK: piper (bygningsdeler) 

 

skredoverbygg 
    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

 MERKN: konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot  

        skred (NVDB). Kan også brukes i forbindelse med  

        jernbaneanlegg. 

 

skrift 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 

    UT: runer 

 

skriftestoler 
    OT: kirkers bygningsdeler # 

    SO: kirkestoler (inventar) 

   DEF: det rom i  kirken hvor presten hører skriftemål (ag) 

 

skriftlige kilder 
  BRUK: historiske kilder 

        kildeskrifter 

 

skrin 
    OT: kar og beholdere # 

    UT: relikvieskrin 

 

skråstagsbruer 
    OT: bruer 

    SO: hengebruer 

   DEF: bru forankret i ett eller flere brutårn med skråkabler fra  

        tårnene.  Brua har således oppheng i egen konstruksjon og  

        ikke i terrenget (vdir) 

 

skulpturer 
    BF: statuer 

    OT: kunst 

    UT: fontener 

        polykrome skulpturer 

        relieffer 

 {skulpturer inndelt etter materiale} 

        bronseskulpturer 

        jernskulpturer 

        kobberskulpturer 

        steinskulpturer 

        treskulpturer 

    SO: billedhuggere 

        billedhuggerkunst 

        kirkekunst 

        krusifikser 

        minnesmerker 

 

skulptører 
  BRUK: billedhuggere 

 

skur (bygningskategori) 
  BRUK: leskur 

        skjul (bygningskategori) 

 

skykkjer 

  BRUK: skjul (bygningskategori) 

 

skyskrapere 
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  BRUK: høyhus 

 

skyssbåter 
  BRUK: passasjerfartøy 

 

skyssfartøy 
  BRUK: passasjerfartøy 

 

skysstasjoner 
    BF: herberger 

    OT: overnattingssteder 

 

skyssvesen 
    OT: samferdsel (forvaltning) # 

    SO: samferdsel (næringsvei) 

 MERKN: historisk begrep. 

 

skytebaner 
    BF: skytefelt 

    OT: idrettsanlegg 

        militære øvingsfelt 

 

skytefelt 
  BRUK: militære øvingsfelt 

        skytebaner 

 

skytjer 
  BRUK: skjul (bygningskategori) 

 

skytshelgener 
  BRUK: helgener 

 

skyttergraver 
    OT: forsvarsanleggs deler # 

    SO: grøfter 

   DEF: langsgående grøft for beskyttelse av soldater. Den er  

        provisorisk ute på slagmarken eller permanent på et  

        festningsanlegg (kms) 

 

skytterstillinger 
    OT: forsvarsanleggs deler # 

    UT: bogasteller 

        nærforsvarsstillinger 

   DEF: kunne være et bogastelle [skjulested] for en bueskytter fra  

        forhistorisk tid og fram til 1600-tallet. I nyere tid har  

        skytterstilling blitt brukt om vaktstillinger,  

        kanonstillinger og skanser for skyttere på slagmarken og på  

        festninger (kms) 

 

skøyter (fartøy) 
    OT: fartøy 

   DEF: heldekket seilfartøy eller motorfartøy, spissgattet og som  

        oftest 10-15 m lang (ag) 

 

skåler (bygningskategori) 
    OT: innhus 

   DEF: hoved- eller våningshuset på vikingens gård [...] (ag) 

 

skålgroper 
    BF: skålgropsteiner 

    OT: helleristninger 
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   DEF: runde, eventuelt ovale, groper, noen centimeter i diameter  

        og dybde, hugget eller slipt inn i fjell eller løse  

        steinblokker (kms) 

 

skålgropsteiner 
  BRUK: skålgroper 

 

slagg 
    OT: materialer 

 

slagghauger 
    BF: hauger 

    OT: tipphauger 

    SO: jernvinneanlegg 

   DEF: haug eller tipp med restene etter at metallet er fjernet  

        ved smelting av malmen (ei) 

 

slaggstein 
    OT: murstein 

 

slagmarker 
  BRUK: slagsteder 

 

slagsteder 
    BF: krigsskueplasser 

        slagmarker 

    OT: krigsminner 

        plasser og steder # 

 

slakteplasser (fangstanlegg) 
    OT: fangstanlegg 

        plasser (arealer) 

    SO: slakterier 

 

slakterier 
    BF: kjøttindustri 

    OT: industrianlegg 

    SO: næringsmiddelindustri 

        slakteplasser (fangstanlegg) 

 

slaveri 

    OT: samfunnsliv # 

 

sleder 
  BRUK: kjøretøy 

        transportmidler 

 

slektshistorie 
    BF: genealogi 

    OT: historie 

 

slektskap 
    OT: samfunnsliv # 

 

slektsvåpen 
  BRUK: våpenskjold 

 

slemming 
  BRUK: puss 

 

slepebåter 
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  BRUK: spesialfartøy 

 

sleper (veger) 
    OT: veger og vegfar # 

 

sleppverk 
    BF: bulhus 

        skiftesverk 

    OT: byggeteknikk 

    SO: tømmerbygninger 

   DEF: eldre tømmerkonstruksjon med bærende stolper med spor/not  

        [...] Mellom stolpene slippes liggende tømmerstokker ned,  

        tilhugget, med fjær i endene til passet noten (arl) 

 MERKN: dansk: bulhus. svensk: skiftesverk 

 

slipper 
    BF: beddinger 

    OT: verft 

 MERKN: anlegg for opptrekk av båter og skip; består av  

        dramekanisme, vogn utstyrt med støttestag og skinnegang.  

        Finnes ofte som del av et verft 

 

slippsteder (andre verdenskrig) 
    BF: droppsteder for flyslipp (andre verdenskrig) 

    OT: krigsminner 

        plasser og steder # 

 

slipt bergkunst 
    OT: bergkunst 

 MERKN: bergkunst som er slipt eller polert i bergets overflate,  

        slik at den polerte linjen skaper en lys-/fargekontrast til  

        berget omkring, i motsetning til kontrast i form av en  

        «gravering» slik tilfelle er for andre helleristninger 

 

slitasje 
    BF: bruksskader 

    OT: skader 

    SO: nedbryting 

 

slokkeanlegg 
    BF: brannslokkeanlegg 

    OT: utstyr 

    UT: sprinkleranlegg 

        vanntåkeanlegg 

    SO: brann 

        brannsikring 

        slokkeutstyr 

        vannforsyningsanlegg 

 

slokkeutstyr 
    BF: brannslokkeutstyr 

    OT: utstyr 

    UT: brannslanger 

        brannslokkingsapparater 

    SO: brann 

        brannsikring 

        slokkeanlegg 

 

slott 
    BF: palasser 

    OT: boliger 
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    SO: borger 

        kongeboliger 

        paleer 

        slottsruiner 

 

slottsruiner 
    OT: ruiner 

    SO: borgruiner 

        slott 

 

slupper 
    OT: fartøy 

   DEF: 1) lite seilfartøy med én mast 2) skipsbåt til person- og  

        lettere godstransport (bo) 

 

slusekamre 
  BRUK: sluser 

 

sluser 
    BF: slusekamre 

    OT: kanaler 

    SO: vassdragsinnretninger 

   DEF: byggverk i elv el. kanal med flere slusekamre som gjør det  

        mulig å heve eller senke fartøy fra ett vannivå til et  

        annet (bo) 

 

slusevokterboliger 
    BF: vokterboliger 

    OT: boliger 

 

slåtteenger 
  BRUK: enger 

 

smeder 
    OT: håndverkere 

    SO: smedhåndverk 

 

smedhåndverk 
    BF: smihåndverk 

        smiing 

    OT: håndverk 

    SO: metallkunst (objekter) 

        smeder 

        smijernsarbeider 

 

smeltehytter 
    OT: smelteverk 

   DEF: bygning, anlegg der metall smeltes ut av malm (bo) 

 MERKN: eldre betegnelse 

 

smelteverk 
    OT: industrianlegg 

    UT: smeltehytter 

    SO: aluminiumsverk 

        jern- og metallindustri 

        jernverk 

   DEF: industrianlegg der en utvinner metaller og legeringer ved  

        smelting (bo) 

 

smertefull kulturarv 
    BF: vanskelig kulturarv 
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    OT: kulturarv 

    SO: krigsminner 

 MERKN: kulturminner knyttet til vanskelig, skambelagt eller  

        problemfylt kollektiv erindring og identitet, f.eks. krig.  

        Norsk oversettelse av "painful heritage" 

 

smieplasser 
    OT: plasser (arealer) 

    SO: smier (gårdsanlegg) 

 MERKN: plasser der man bare finner rester av smieaktiviteter, men  

        ikke selve smia 

 

smier (gårdsanlegg) 
    OT: uthus (gårdsanlegg) 

    SO: smieplasser 

   DEF: for produksjon og reparasjon av redskaper, bygningsdeler og  

        våpen. På en gård var smia et lite hus i tre og med et  

        ildsted - essen - som var i stein (kms) 

 

smier (industrianlegg) 
    OT: mekaniske verksteder 

 

smihåndverk 
  BRUK: smedhåndverk 

 

smiing 
  BRUK: smedhåndverk 

 

smijern 
    OT: jern 

    SO: smijernsarbeider 

 

smijernsarbeider 
    OT: kunsthåndverk (objekter) 

    SO: metallkunst (objekter) 

        smedhåndverk 

        smijern 

 

smykker 
    OT: kunsthåndverk (objekter) 

 

småbruk 
    BF: gårdsbruk 

    OT: gårdsanlegg 

   DEF: lite gårdsbruk (bo) 

 

snekkere 
    BF: bygningssnekkere 

    OT: håndverkere 

    UT: møbelsnekkere 

 

snekkerhåndverk 
    OT: håndverk 

 

snekkerverksteder 
    OT: verksteder 

 

snittegninger 
    OT: tegninger (dokumentasjon) 

    SO: arkeologiske tegninger 

        arkitekturtegninger 
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        profiltegninger (arkeologi) 

 

snuplasser 
    OT: veganleggs deler # 

 

sogn 
    OT: geistlig inndeling 

 

sognekirker 
    OT: kirker 

 

solkors 
  BRUK: hjulkors 

 

solur 
    OT: ur (tidsmåler) 

   DEF: instrument som kan vise tiden ved hjelp av solens  

        bevegelser (kms) 

 

sommer 
    OT: årstider # 

 

sommerblomster 
    BF: blomster 

        ettårige urter 

    OT: urteaktige planter # 

 

sommerhus 
  BRUK: fritidsbebyggelse 

 

sopp 
    BF: hussopp 

    OT: organismer # 

 

soppdrepende midler 
    OT: kjemikalier 

 

soppskader 
    BF: mugg 

    OT: skader 

    SO: råteskader 

 

sortiporter 
    OT: forsvarsanleggs deler # 

        porter 

   DEF: mindre port i vollsystemet for adkomst til et utenverk  

        eller for utfall fra festningen (km) 

 

sosial boligbygging 
    OT: boligbygging (planlegging) # 

    SO: arbeiderboliger 

 

sosial lagdeling 
    BF: klasseskiller 

    OT: sosiale prosesser # 

 

sosialantropologi 
    BF: antropologi 

    OT: samfunnsvitenskap 

 

sosiale medier 
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    OT: massemedier 

 MERKN: Facebook, Twitter, YouTube, wikier, blogging m.m. 

 

sosiale prosesser # 
    OT: prosesser # 

    UT: byutvikling (bydannelse) 

        gentrifisering 

        industrialisering 

        konflikter 

        kriger 

        kulturpåvirkning 

        kulturutveksling 

        migrasjon 

        sosial lagdeling 

        urbanisering 

        utvikling 

 

sosialøkonomi 
  BRUK: samfunnsøkonomi 

 

soverom 
    OT: rom (værelser) 

 

speil 
    OT: inventar 

 

spekkovner 
    BF: ovner 

    OT: hvalfangststasjoner 

 

spektrometri 
    OT: undersøkelsesmetoder 

 

spenner 
    OT: inventar 

    UT: fibulaer 

 

sperregjerder 
    OT: fangstanlegg 

    SO: ledegjerder 

   DEF: brukt i forbindelse med dyrefangst. Gjerdene var bygd av  

        tre og plassert på tvers av dyrenes trekkveier (kms) 

 

sperrer (bygningsdeler) 
    OT: bjelker 

    SO: takkonstruksjoner 

   DEF: bærende bjelke i takkonstruksjon, lagt etter takets fall  

        (ag) 

 

sperretak 
    OT: takkonstruksjoner 

   DEF: takkonstruksjon av tre hvor de bærende elementer ligger på  

        tvers av husets lengderetning (ag) 

 

spesialfartøy 
    BF: forskningsskip 

        fyrskip 

        kabelskip 

        redningsfartøy 

        slepebåter 

    OT: fartøy 
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    UT: losfartøy 

 MERKN: samlebegrep for en rekke fartøyer med spesiell funksjon 

 

spesialområde bevaring 
    BF: bevaringsområder 

        regulering 

        spesialområde med formål bevaring 

        verneområder 

    OT: kulturmiljøer 

        vernete kulturminner 

 MERKN: avgrenset areal/område i reguleringsplaner vedtatt i  

        henhold til plan- og bygningsloven 1985, for å regulere  

        bruk og vern av fredete kulturminner, kulturmiljøer og  

        andre verneverdige områder 

 

spesialområde med formål bevaring 
  BRUK: spesialområde bevaring 

 MERKN: område regulert til bevaring i henhold til plan- og  

        bygningslovens § 25.6 

 

spesialskoler 
    OT: skoler 

 MERKN: (historisk) skole med spesielt tilrettelagt undervisning  

        for barn og unge 

 

spikerfabrikker 
  BRUK: metallvarefabrikker 

 

spinnerier 
    OT: industrianlegg 

    SO: bomullsfabrikker 

        tekstilindustri 

 

spir (kirker) 
  BRUK: kirkespir 

 

spisebestikk 
    BF: bestikk (spisebestikk) 

        gafler (bestikk) 

        kniver (bordkniver) 

        skjeer 

    OT: inventar 

 

spiserom 
    BF: spisestuer 

    OT: rom (værelser) 

    UT: spisesaler 

 

spisesaler 
    OT: spiserom 

    SO: saler (romtype) 

 MERKN: stort spiserom 

 

spisestuer 
  BRUK: spiserom 

 

spon 
    BF: fliser 

    OT: byggematerialer 

    UT: takspon 

    SO: spontak 
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   DEF: 1) flis av tre el. annet materiale 2) treskive til  

        taktekking (bo) 

 

sponsing 
  BRUK: finansiering 

 

spontak 
    OT: tak 

    SO: spon 

        taktekning (objekt) 

 

spor 
    OT: objekter og arealer # 

    UT: avfall 

        bosetningsspor 

        dyrkingsspor 

        groper 

        koksteinsforekomster 

        kullforekomster 

        kulturlag (arkeologi) 

        røyser 

        vegetasjonsmerker 

    SO: kulturminner 

        tegn, skrift og markeringer # 

 

sport 
  BRUK: idrett 

 

sportsarenaer 
  BRUK: idrettsanlegg 

 

sportsplasser 
  BRUK: idrettsanlegg 

 

sporveier 
    BF: forstadsbaner 

        t-baner 

    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

    UT: skinneganger 

    SO: transportmidler 

        trikker 

        trikkestaller 

   DEF: skinnegang for sporvogn, sporvognsselskap (bo) 

 

sporvogner 
  BRUK: trikker 

 

sprengstoffabrikker 
    BF: ammunisjonsfabrikker 

        nitroglyserinfabrikker 

    OT: industrianlegg 

    SO: kjemisk industri 

 

sprengverksbruer 
    OT: bruer 

 MERKN: en konstruksjon som ligger under brubanen med skråstivere  

        mot pillarene eller landkarene (vdir) 

 

        sprengverksbru er en egen brutype, men sprengverk kan også  
        være del av et bruanlegg: sprengverk kan være en effektiv  

        løsning for en bjelkebru som spenner over en dyp dal der  
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        skrå trykkstaver kan få støtte mot kløftens sider (vdir) 

 

springvann 
  BRUK: fontener 

 

sprinkleranlegg 
    OT: slokkeanlegg 

 

språk 
    OT: humaniora # 

    UT: etymologi 

        terminologi 

 {inndelt etter de enkelte språk} 

        engelsk språk 

        fransk språk 

        norsk språk 

        russisk språk 

        samisk språk 

        tysk språk 

 

spunsing 
    OT: istandsetting 

 MERKN: innfelling av nytt materiale i gammelt trevirke, ved mindre  

        råteskader 

 

spørreundersøkelser 
    BF: brukerundersøkelser 

        intervjuundersøkelser 

    OT: undersøkelser 

 

St. Eystein 
    OT: helgener 

 

St. Hallvard 
    OT: helgener 

 

St. Olav 
    BF: hellig olav 

        olav den hellige 

        olavsbilder 

    OT: helgener 

 

St. Sunniva 
    OT: helgener 

 

stabbur 
    OT: bur (bygningskategori) 

    UT: aiti 

        njalla 

        stolpehus (stabbur) 

   DEF: forrådshus på den norske bondes gård, gjerne hevet opp på  

        stabber for å holde mus og rotter ute. Stabbene er  

        imidlertid et relativt nytt fenomen (ag) 

 

stacco 
  BRUK: konserveringsmetoder 

 

stadion 
  BRUK: idrettsanlegg 

 

staffelimalerier 
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    OT: malerier 

 

staffpanel 
  BRUK: panel (kledning) 

 

staker (sjømerker) 
  BRUK: sjømerker 

 

stakitter 
    OT: tregjerder 

   DEF: gjerde av loddrette lekter (bo) 

 

stakktufter 
    BF: alvedanser 

    OT: dyrkingsspor 

   DEF: rektangulær eller oval flate i eller ved tidligere  

        slåtteland beregnet til tørking av husdyrfôr (na) 

 

staller 
    OT: uthus (gårdsanlegg) 

    SO: kirkestaller 

   DEF: hus for én eller flere hester hvor dyra står i spilltau  

        (båser). Det kunne være høylager ved siden av eller på  

        trevet over stallen (kms) 

 

stallotufter 
    OT: tufter 

    SO: boplasser (arkeologi) 

 MERKN: tufter en antar er knyttet til det samiske fangstsamfunnets  

        jakt på villrein 

 

stampejordhus 
  BRUK: jordbygninger 

 

standarder 
    BF: normaler 

    OT: dokumenter 

 

standardisering 
    OT: administrasjon 

 

stasjoner (jernbaner) 
  BRUK: jernbanestasjoner 

 

stasjonsbyer 
    OT: byer 

 

stasjonsbygninger 
    OT: jernbanestasjoner 

 MERKN: jernbanestasjonens hovedbygning 

 

stasjonshager 
  BRUK: stasjonsparker 

 

stasjonsparker 
    BF: jernbaneparker 

        stasjonshager 

    OT: jernbanestasjoner 

        parker 

 MERKN: hage- eller parkanlegg ved jernbanestasjoner 
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statens bygninger 
    BF: statens eiendommer 

        statens kulturhistoriske eiendommer 

        statseiendommer 

    OT: offentlige bygninger 

    SO: administrativt fredete bygninger 

 

statens eiendommer 
  BRUK: statens bygninger 

 

statens kulturhistoriske eiendommer 
  BRUK: statens bygninger 

 

statistikk 
    OT: samfunnsvitenskap 

 

statlige planretningslinjer 
    OT: retningslinjer 

    SO: rikspolitiske retningslinjer 

 MERKN: erstatter rikspolitiske retningslinjer 

 

statsbudsjettet 
    OT: budsjetter 

 

statseiendommer 
  BRUK: statens bygninger 

 

statsforvaltning 
    BF: sentralforvaltning 

    OT: offentlig forvaltning 

   DEF: statens administrative virksomhet (til forskjell fra den  

        lovgivende og dømmende) og for de statlige  

        forvaltningsorganer (ag) 

 

statuer 
  BRUK: skulpturer 

 

stauder 
    BF: blomster 

        flerårige urter 

    OT: urteaktige planter # 

   DEF: flerårig (pryd)plante (bo) 

 

stavbygninger 
    OT: bygninger 

    SO: grindbygde hus 

        stavkirker 

        stavverk 

 

staver (bygningsdeler) 
    OT: stolper 

   DEF: takbærende stolpe, søyle i trehuskonstruksjoner som f.eks.  

        i bukkehus, grindehus, stavline og stavkirker (arl) 

 

stavkirker 
    OT: kirker 

    SO: stavbygninger 

        stavverk 

        trekirker 

   DEF: kirke av tre fra middelalderen bygd i stavkonstruksjon - i  

        prinsippet et partall av staver stående på en ramme av fire  
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        grunnstokker og med stavleier på toppen av stavene som  

        taksperrene (saksesperrene) ligger på. Veggfeltene mellom  

        stavene er fylt med stående tiler (kms) 

 

stavverk 
    OT: byggeteknikk 

    UT: grindverk (byggeteknikk) 

    SO: stavbygninger 

        stavkirker 

   DEF: eldste byggeteknikk i tre, opprinnelig basert på bærende,  

        jordgravde stolper eller staver, med mellomrommene utfylt  

        av stående, lettere planker [...] (ag) 

 

stedfesting 
    BF: lokalisering 

    OT: dokumentasjon 

 

stedsanalyser 
    BF: byanalyse 

        tettstedsanalyse 

    OT: analyser 

    SO: landskapsanalyser 

        stedsutvikling 

   DEF: en systematisering av kunnskap for å forstå stedets  

        historie, situasjon og framtidsmuligheter (Aasbrenn (1991):  

        Stedsutvikling) 

 

stedsforming 
  BRUK: stedsutvikling 

 

stedskvalitet 
    OT: kvalitet 

 

stedsnavn 
    OT: navn 

    SO: gatenavn 

        gårdsnavn 

 

stedsutvikling 
    BF: bygdeutvikling 

        stedsforming 

        tettstedsutvikling 

    OT: planlegging 

    SO: byutvikling (planlegging) 

        stedsanalyser 

        utvikling 

 MERKN: stedsutvikling innebærer mer enn fysisk planlegging,  

        inkluderer f.eks. næringsutvikling 

 

stein 
    OT: byggematerialer 

    SO: bergarter 

 

steinalder 
    OT: perioder # 

    UT: mesolittikum 

        neolittikum 

        paleolittikum 

   DEF: i Norge betegner perioden fra omkring 10 000 f.Kr., da de  

        første menneskene kom til landet, til omkring 1800 f.Kr.  

        (kms) 
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 MERKN: i Nord-Skandinavia avsluttes steinalderen ca 500-1000 år  

        seinere 

 

steinbrudd 
    BF: chertbrudd 

        diabasbrudd 

        granittbrudd 

        grønnsteinsbrudd 

        klebersteinsbrudd 

        kvartsittbrudd 

        marmorbrudd 

        rhyolittbrudd 

        sandsteinsbrudd 

        skiferbrudd 

        steinindustri 

    OT: bergverk 

    UT: kalkverk 

        kvernsteinsbrudd 

    SO: jord- og steinindustri 

   DEF: [sted der det] foretas uttak av ulike bergarter (kms) 

 

steinbruer 
    OT: bruer 

 

steinbuer 
    OT: gårdsanleggets bygninger og deler # 

        steinbygninger 

   DEF: liten og enkel steinbygning - et "krypinn" i utmarka (kms) 

 

steinbygninger 
    OT: bygninger 

    UT: steinbuer 

        steinfjøs 

        steinkirker 

 

steinfjøs 
    OT: fjøs 

        steinbygninger 

 

steingarder 
    BF: gardfar 

        steingjerder 

        steinstrenger 

    OT: gjerder 

 

steingjerder 
  BRUK: steingarder 

 

steingulv 
    OT: gulv 

    UT: teglgulv 

    SO: steinplattinger 

 

steinheller 
    BF: skiferheller 

    OT: byggematerialer 

    SO: kvartsitt 

 

steinhuggere 
    OT: håndverkere 
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steinhuggermerker 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 

   DEF: merke hugget inn i stein i middelalderbyggverk [...]  

        forklart på forskjellig vis; dels som den enkelte huggers  

        signatur, dels som mesterens signatur, også som  

        godkjennelse av steiner andre har hugget (arl) 

 

steinindustri 
  BRUK: jord- og steinindustri 

        steinbrudd 

 

steinkaier 
    OT: kaier (havneanlegg) 

 

steinkar (fløtingsanlegg) 
    OT: fløtingsanlegg 

 

steinkirker 
    OT: kirker 

        steinbygninger 

 

steinkister 
    OT: likkister 

    SO: gravkister (arkeologi) 

 

steinkjellere 
    OT: kjellere (bygningsdeler) 

 MERKN: kjellere bygget i stein, og som er del av en bygning 

 

steinkonstruksjoner 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: kistemur 

        steinplattinger 

        tørrmur 

 

steinkors 
    OT: kors 

 

steinkretser 
  BRUK: steinsetninger 

 

steinlegninger (graver) 
    OT: graver 

   DEF: markerer en grav og består av en samling steiner som kan  

        være lagt i mange former. De vanligste er lagt i ulike  

        mønstre eller i ringer fylt med en tett steinpakning (kms) 

 

steinplattinger 
    OT: steinkonstruksjoner 

    SO: steingulv 

 MERKN: en avgrenset samling av stein som tydelig er bygget opp for  

        å danne en flate (brukes om automatisk fredete arkeologiske  

        kulturminner og nyere historiske konstruksjoner, ikke  

        dagens plattinger) 

 

steinringer 
  BRUK: steinsetninger 

 

steinsetninger 
    BF: dommerringer 

        steinkretser 
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        steinringer 

        tingsteiner 

    OT: gravmæler 

    UT: skipssetninger 

    SO: bautasteiner 

   DEF: markerer en grav og består av stående eller liggende  

        steiner i ulike mønstre. Vanligst er ringer av reiste  

        steiner, men trekantede, firkantede og skipsformede  

        steinsetninger finnes også (kms) 

 

steinskulpturer 
    OT: skulpturer 

 

steinstrenger 
  BRUK: steingarder 

 

steintrykk 
  BRUK: litografier 

 

steintøy 
  BRUK: keramikk 

 

steinull 
    OT: isolasjonsmaterialer 

 

stell 
  BRUK: skjøtsel 

        vedlikehold 

 

stempler 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 

   DEF: (merke, avtrykk etter) redskap, verktøy med mønster,  

        bokstaver e.l. (bo) 

 

stier 
    BF: turstier 

    OT: veger og vegfar # 

    SO: turveger 

   DEF: råk, tråkk (bo) 

 

stift (tidl. administrativ enhet) 
    OT: geistlig inndeling 

    SO: bispedømmer 

   DEF: tidligere betegnelse på en biskops embetsdistrikt (ag) 

 MERKN: i Norge erstattet av bispedømmer i 1919 

 

stiftelser 
    OT: organisasjoner 

 

stikketak 
    OT: tak 

    SO: taktekning (objekt) 

 MERKN: taktekking av tynne sidesua trestykker, kløyvd radiært ut  

        av trekubber, som oftest er ca. 60 cm lange 

 

stilarter 
  BRUK: stilhistorie 

 

stilhistorie 
    BF: stilarter 

    OT: kunsthistorie 
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    SO: perioder # 

 

stillaser 
    OT: utstyr 

 

stipend 
    OT: finansiering 

    SO: fonds 

        legater 

 

stoff og materialer # 
    UT: kjemikalier 

        kjemiske forbindelser # 

        materialer 

        metaller 

 

stoffer (kjemi) 
  BRUK: kjemiske forbindelser # 

 

stokkebåter 
    OT: fartøy 

   DEF: farkost laget av en uthult trestamme (na) 

 

stoler 
    BF: kubbestoler 

    OT: møbler 

    UT: kirkestoler (inventar) 

 

stolpehull 
    OT: bosetningsspor 

   DEF: spor i bakken etter trestolper brukt i huskonstruksjoner  

        (kms) 

 

stolpehus (stabbur) 
    OT: stabbur 

   DEF: einhøgda forrådshus på underbunad med stolpar, ofte sette  

        på ei botngrime (ab) 

 

stolpekirker 
    OT: kirker 

   DEF: bygningskonstruksjon med jordgravne stolper. Atskiller seg  

        fra stavbygg der hele konstruksjonen er over marken (ag,  

        def. på stolpebygg) 

 

stolper 
    OT: bygningsdeler 

    UT: staver (bygningsdeler) 

   DEF: vertikalt bærende bygningsledd, vanligvis av tre, med  

        kvadratisk eller rektangulært tversnitt [...], eller med  

        rundt tverrsnitt (arl) 

 

stoppesteder 
  BRUK: holdeplasser 

        jernbanestasjoner 

 

storgårder 
    BF: gods 

        herregårder 

        hovedgårder 

        setegårder 

    OT: gårdsanlegg 
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 MERKN: utifra størrelsen på gården: over ca 500 dekar dyrket mark 

 

stormskader 
    BF: orkanskader 

    OT: skader 

 

strafferett 
    OT: jus (fag) 

        jus (forvaltning) 

 

strandvollgraver 
  BRUK: graver 

 

strappo 
  BRUK: konserveringsmetoder 

 

strategi 
    OT: administrasjon 

 

stratigrafi (arkeologi) 
    OT: geologi 

   DEF: [...] benyttes til å plassere arkeologiske funn i forhold  

        til andre funn eller i forhold til naturlige fenomener som  

        f.eks. sedimentære lag (ag) 

 

strukturalisme 
    OT: perioder # 

 MERKN: stilretning innen arkitektur på 1960-80-tallet. Brukes om  

        byggverk oppbygget av moduler etter en fastlagt struktur,  

        som gir en regelmessig konstruksjon 

 

strå 
  BRUK: halm 

 

stuer (bygningskategori) 
    OT: innhus 

    SO: boliger 

        våningshus 

 

stuer (romtype) 
    OT: rom (værelser) 

   DEF: oppholdsrom i bolighus (bo) 

 

stukk 
    OT: byggematerialer 

    SO: gips 

        gipsmakere 

        stukkarbeider 

   DEF: masse av kalk og gips brukt til å overtrekke og dekorere  

        tak og vegger med (bo) 

 

stukkarbeider 
    BF: stukkatur 

    OT: dekor 

    SO: rosetter 

        stukk 

 MERKN: kunstnerisk, plastisk arbeid utført i stukk 

 

stukkatur 
  BRUK: stukkarbeider 
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stukkatører 
  BRUK: gipsmakere 

 

stupetårn 
    OT: badeanlegg 

        idrettsanlegg 

 

styring 
  BRUK: administrasjon 

        ledelse 

 

styving 
  BRUK: lauving 

 

støer 
  BRUK: båtstøer 

 

støler 
  BRUK: setrer 

 

stølsdrift 
  BRUK: seterdrift 

 

støpejern 
    OT: jern 

    SO: jernovner 

        jernskulpturer 

   DEF: jern som egner seg til støping, til forskjell fra smijern  

        (bo) 

 MERKN: betegnelsen brukes også om støpejernsarbeider 

 

støpejernsovner 
  BRUK: jernovner 

 

støperier 
    OT: industrianlegg 

    SO: mekaniske verksteder 

   DEF: industri- eller håndverksbedrift hvor det blir tilvirket  

        støpte gjenstander (ag) 

 

støpuler 
    OT: kirkens andre bygninger # 

        klokketårn 

   DEF: frittstående klokketårn som ble bygd til kirker (kms) 

 

størhus 
  BRUK: eldhus 

 

støttemurer 
    OT: murer # 

 

støtteordninger 
    OT: økonomiske virkemidler # 

    UT: låneordninger 

        tilskudd 

        utgiftsdekning 

 

støvsuging 
  BRUK: rengjøring 

 

støy 
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    OT: miljø 

    SO: støydemping 

 

støydemping 
    BF: lydisolering 

    OT: byggevirksomhet 

    SO: støy 

        støyskjermer 

 

støyskjermer 
    BF: skjermer 

    OT: innhegninger og grøfter # 

    SO: støydemping 

 

stående panel 
  BRUK: vertikalt panel 

 

stål 
    OT: byggematerialer 

        metaller 

 

stålfartøy 
  BRUK: jern- og stålfartøy 

 

stålindustri 
  BRUK: jern- og metallindustri 

        jernverk 

 

stålkonstruksjoner 
    OT: metallkonstruksjoner 

 

stålverk 
    OT: jernverk 

 

supanel 
  BRUK: horisontalt panel 

 

svalbardmiljøloven - 2001 
    BF: lov om miljøvern på Svalbard 

    OT: lover 

    SO: Arktis 

 

Svalbardtraktaten - 1920 
    OT: traktater 

    SO: Arktis 

 

svaler (bygningsdel) 
  BRUK: svalganger 

 

svalganger 
    BF: svaler (bygningsdel) 

    OT: bygningsdeler 

    SO: svalgangsbrygger 

        svalgangsbygninger 

   DEF: overdekket gang eller utbygg på siden eller inne i et hus  

        [...] kan være lukket og helt eller delvis åpen, og den kan  

        være bygget i tømmer, stavverk eller bindingsverk (kms) 

 

svalgangsbrygger 
    OT: brygger (bygninger) 

    SO: svalganger 
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svalgangsbygninger 
    OT: bygninger 

    SO: svalganger 

   DEF: hus eller boliggård med adkomst til leilighetene fra åpen  

        fellesgang, svalgang, i fasaden i hver etasje. (arl, def.  

        på svalgangshus) 

 

svartedauden 
    BF: epidemier 

        pest 

    OT: sykdommer 

 

svedjebruk 
    BF: svirydningsbruk 

    OT: jordbruk 

   DEF: [...] dyrking av matvekster på nybrente vegetasjonsområder,  

        i skog, i færre antall år enn den tidsperioden de samme  

        områdene overlates til naturlig gjenvekst (ag) 

 

sveiseverksteder 
    OT: mekaniske verksteder 

 

sveitserstil 
    OT: perioder # 

    SO: historisme 

 MERKN: stilhistorisk periode innen trearkitektur, fra ca. 1840 til  

        rundt 1900 

 

svenskehus 
  BRUK: gjenreisingshus 

 

sverd 
    OT: våpen 

 

svevebaner 
  BRUK: taubaner 

 

sviller (bygningsdeler) 
    BF: syllstokker 

    OT: bygningsdeler 

    SO: bjelker 

        grimer (bygningsdeler) 

   DEF: trestokk som ligger øverst og nederst i en vegg av  

        bindingsverk og holder denne sammen (kms) 

 

svirydningsbruk 
  BRUK: svedjebruk 

 

svømmebassenger 
  BRUK: badeanlegg 

 

sykdommer 
    BF: epidemier 

        pest 

    OT: helse 

    UT: svartedauden 

 

sykehjem 
    OT: helsebygg 

   DEF: institusjon som gir pasienter heldøgns opphold, behandling  
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        og pleie som ikke behøver skje i sykehus eller sykestue (ag) 

 

sykehus 
    BF: asyler 

        klinikker 

        lasaretter 

        psykiatriske sykehus 

        sinnssykehus 

    OT: helsebygg 

    SO: hospitaler 

   DEF: medisinsk institusjon som undersøker og/eller behandler  

        pasienter, og som gir pasienter opphold [...] så lenge  

        undersøkelsen eller behandlingen krever det (ag) 

 

sykkelveger 
  BRUK: gang- og sykkelveger 

 

sykkelveier 
  BRUK: gang- og sykkelveger 

 

syllsteiner 
    OT: fundamenter 

   DEF: [steiner som lïgger på] rekke som fundament for syllstokker  

        i lafte- eller stavkonstruksjoner (kms) 

 

syllstokker 
  BRUK: sviller (bygningsdeler) 

 

symboler 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 

    UT: hjulkors 

    SO: symbolikk 

 

symbolikk 
    OT: kultur 

    UT: allegorier 

    SO: symboler 

 

symposier 
  BRUK: møter 

 

synagoger 
    BF: sakrale bygninger 

    OT: sakrale bygg og anlegg # 

 

sælehus 
    BF: herberger 

    OT: overnattingssteder 

    SO: gjestgiverier 

   DEF: herberge for veifarende(bo) 

 

säteritak 
    OT: valmtak 

 

søknader 
    OT: dokumenter 

 

sølv 
    OT: metaller 

 

sølvgruver 
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    OT: gruver 

 

sølvsmeder 
  BRUK: gullsmeder 

 

sølvverk 
    BF: malmverk 

    OT: industrianlegg 

 

søppelplasser 
  BRUK: deponier 

 

sørfasader 
    OT: fasader 

 

sørlandshus 
    OT: boliger 

    SO: midtgangshus 

 

sørsamer 
    OT: samer 

 

søyler 
    OT: bygningsdeler 

    UT: kapiteler 

   DEF: vertikalt, langt og smalt arkitekturelement; oftest  

        selvstendig bærende, men kan også ha en mere  

        ornamental/symbolsk funksjon i tilknytning til en vegg (arl) 

 

sålbenker 
  BRUK: vannbord 

 

såpefabrikker 
    OT: industrianlegg 

    SO: kjemisk industri 

 

t-baner 
  BRUK: sporveier 

 

tak 
    OT: bygningsdeler 

    UT: himlinger 

        kirketak 

        møner 

        takkonstruksjoner 

        taktekning (objekt) 

 {tak inndelt etter taktekning} 

        bordtak 

        metalltak 

        nevertak 

        skifertak 

        spontak 

        stikketak 

        tegltak 

        torvtak 

 {tak inndelt etter utforming} 

        flate tak 

        hvelvtak 

        pulttak 

        saltak 

        skalltak 
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        valmtak 

    SO: taktekking (aktivitet) 

 

takheller 
  BRUK: takskifer 

 

takkonstruksjoner 
    OT: tak 

    UT: hanebjelker 

        sperretak 

        takstoler 

        åstak 

    SO: sperrer (bygningsdeler) 

        åser (bygningsdeler) 

 

taklister 
    OT: listverk 

 

takmalerier 
    OT: malerier 

 

takmark 
    OT: jordegods 

 

takpapp 
    OT: byggematerialer 

    SO: papp 

 

takrenner 
    OT: bygningsdeler 

 

takrygger 
  BRUK: møner 

 

takryttere 
    OT: bygningsdeler 

   DEF: oppbygg på eller tvers over mønet (arl) 

 

takskifer 
    BF: skiferheller 

        takheller 

    OT: takstein 

    SO: fyllitt 

        skifer 

        skifertak 

 

takspon 
    OT: spon 

 

takstein 
    OT: byggematerialer 

    UT: takskifer 

        taktegl 

   DEF: stein som brukes til taktekking. Takstein kan være laget av  

        naturstein (takskifer), brent leire (taktegl), eller betong  

        (ag) 

 

takstoler 
    OT: takkonstruksjoner 

   DEF: rammeformet del av en takkonstruksjon på tvers av mønet,  

        takbærende sperreverk (bo) 
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taktegl 
    OT: takstein 

 MERKN: takstein av brent leire, glassert eller uglassert 

 

taktekking (aktivitet) 
    BF: tekking 

    OT: byggevirksomhet 

    SO: tak 

        taktekning (objekt) 

   DEF: det å gjøre et tak tett (prosessen) (arl) 

 

taktekning (objekt) 
    OT: tak 

    SO: bordtak 

        byggematerialer 

        metalltak 

        nevertak 

        skifertak 

        spontak 

        stikketak 

        taktekking (aktivitet) 

        tegltak 

        torvtak 

   DEF: det øverste eller øvre taklag som gjør et tak tett (arl) 

 

takterrasser 
    OT: terrasser 

   DEF: et avgrenset gangområde på flatt tak eller del av tak (arl) 

 

takvinduer 
    OT: vinduer 

 

tankanlegg 
    OT: lagerbygninger 

 MERKN: anlegg med en el. flere lukkete beholdere for væske, gass  

        el. pulver 

 

tankskip 
  BRUK: fraktefartøy 

 

tannete tak 
    OT: pulttak 

 

tap 
  BRUK: tapte kulturminner 

 

tapeter 
    OT: veggkledning 

    SO: billedtepper 

        veggtepper 

   DEF: tekstil, papir eller kunststoff til å kle innvendige vegger  

        med (bo) 

 

tapisserier 
  BRUK: veggtepper 

 

tapte kulturminner 
    BF: forsvunne kulturminner 

        tap 

    OT: kulturminner 
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tatere 
  BRUK: romanifolket 

 

taubanebukker 
    OT: taubaner 

 

taubaner 
    BF: kabelbaner 

        svevebaner 

    OT: transportmidler 

    UT: taubanebukker 

        trallebaner 

   DEF: transportinnretninger hvor kjøretøy [...] forflytter seg  

        ved hjelp av stål- eller fibertau, som bærer og/eller  

        trekker lasten (ag) 

 

teak 
    OT: tre (materiale) 

 

teatere 
  BRUK: teatre 

 

teatre 
    BF: teatere 

    OT: forsamlingslokaler # 

    SO: scener (bygningsdeler) 

        Segesta Declaration - 1995 

        Veronacharteret - 1997 

 

teglgulv 
    OT: steingulv 

    SO: teglstein 

 

teglkister 
    OT: likkister 

 

teglovner 
    OT: teglverk 

   DEF: [ovn som] ble brukt til å lage teglstein og kunne være  

        rektangulære eller sirkelformet (kms) 

 

teglstein 

    OT: murstein 

    SO: teglgulv 

        tegltak 

        teglverk 

   DEF: murstein som fremstilles av leire ved forming og brenning  

        (ag) 

 

tegltak 
    OT: tak 

    SO: taktekning (objekt) 

        teglstein 

 

teglverk 
    OT: industrianlegg 

    UT: teglovner 

    SO: jord- og steinindustri 

        teglstein 
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tegn, skrift og markeringer # 
    OT: objekter og arealer # 

    UT: bumerker 

        graffiti 

        grenser 

        innskrifter 

        labyrinter (arkeologi) 

        logoer 

        merkesteiner 

        minnetavler 

        oppmålingsmerker 

        pilegrimsmerker 

        ristninger 

        runesteiner 

        segl 

        sjømerker 

        skilt 

        skrift 

        steinhuggermerker 

        stempler 

        symboler 

        tjærekors 

        vannstandsmerker 

        vegmerker 

        veter 

        våpenskjold 

    SO: dekor 

        spor 

 

tegninger (dokumentasjon) 
    OT: bilder 

        dokumenter og litteratur # 

    UT: arkeologiske tegninger 

        arkitekturtegninger 

 {tegninger (dokumentasjon) inndelt etter type} 

        detaljtegninger 

        gjenstandstegninger 

        perspektivtegninger 

        plantegninger 

        situasjonsplaner 

        skisser (dokumentasjon) 

        snittegninger 

    SO: tegninger (kunst) 

 

tegninger (kunst) 
    OT: bilder 

        kunst 

    SO: tegninger (dokumentasjon) 

 

teigdeling 
  BRUK: jordskifte 

 

tekking 
  BRUK: taktekking (aktivitet) 

 

teknikk 
    BF: teknologi 

    OT: metoder 

    UT: byggeteknikk 

        dreiing 

        gravering 
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        impregnering (aktivitet) 

        maleteknikker 

        overflatebehandling 

   DEF: arbeidsmetode, framgangsmåte når en skal lage noe (bo) 

 

teknisk utstyr 
    OT: utstyr 

 

tekniske anlegg 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: kommunaltekniske anlegg 

        lydanlegg 

        pumpestasjoner 

        sanitæranlegg 

        tekniske installasjoner 

        vannforsyningsanlegg 

        værvarslingsstasjoner 

    SO: samferdselsbygg og -anlegg # 

        tekniske bygninger 

        tekniske og industrielle kulturminner 

        utstyr 

 

tekniske bygninger 
    OT: bygninger 

    SO: tekniske anlegg 

 MERKN: samleterm for bygninger med tekniske spesialfunksjoner 

 

tekniske installasjoner 
    BF: installasjoner 

        lukeåpner (kirker) 

    OT: tekniske anlegg 

    UT: antenner 

        dørpumper 

        elektriske anlegg 

        kraftledninger 

        radaranlegg 

    SO: anlegg 

        kommunaltekniske anlegg 

        telekommunikasjonsanlegg 

 

tekniske konservatorer 
  BRUK: konservatorer 

 

tekniske kulturminner 
  BRUK: tekniske og industrielle kulturminner 

 

tekniske museer 
    OT: museer 

 

tekniske og industrielle kulturminner 
    BF: industriarv 

        industrielle kulturminner 

        industrielt kulturminnevern 

        industriminner 

        tekniske kulturminner 

    OT: kulturminner 

    SO: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

        samferdselsbygg og -anlegg # 

        tekniske anlegg 

 

tekniske rom 
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    OT: rom (værelser) 

    SO: maskinhus (fyranlegg) 

 

teknologi 
  BRUK: teknikk 

 

tekoindustri 
  BRUK: tekstilindustri 

 

tekstiler 
    BF: tekstilkunst 

    OT: inventar 

    UT: baldakiner 

        bonader 

        faner 

        flagg 

        gardiner 

        tepper 

        vevnader 

    SO: kirketekstiler 

 

tekstilindustri 
    BF: bekledningsindustri 

        tekoindustri 

    OT: industri 

    SO: bomullsfabrikker 

        fargerier 

        konfeksjonsfabrikker 

        spinnerier 

        trikotasjefabrikker 

        ullvarefabrikker 

        veverier 

 

tekstilkunst 
  BRUK: tekstiler 

 

teleanlegg 
  BRUK: telekommunikasjonsanlegg 

 

telefoni 
  BRUK: telekommunikasjon 

 

telefonkiosker 
    OT: telekommunikasjonsanlegg 

 

telefonlinjer 
    OT: telekommunikasjonsanlegg 

 

telegrafbygninger 
    BF: telegrafstasjoner 

    OT: telekommunikasjonsanlegg 

 

telegrafi 
  BRUK: telekommunikasjon 

 

telegrafstasjoner 
  BRUK: telegrafbygninger 

 

telekommunikasjon 
    BF: telefoni 

        telegrafi 
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    OT: samferdsel (næringsvei) 

    SO: telekommunikasjonsanlegg 

   DEF: overføring av lyd el. tegn ved hjelp av teleteknikk (bo) 

 

telekommunikasjonsanlegg 
    BF: elektrotekniske anlegg 

        teleanlegg 

    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

    UT: radiotårn 

        telefonkiosker 

        telefonlinjer 

        telegrafbygninger 

    SO: anlegg 

        antenner 

        tekniske installasjoner 

        telekommunikasjon 

 

telekommunikasjonstårn 
  BRUK: radiotårn 

 

telt 
    OT: boliger 

 

teltboplasser 
    OT: boplasser (arkeologi) 

   DEF: en teltboplass, loavdagoahtesadji på samisk, ligger mellom  

        samenes sommer- og vinterboplasser (kms) 

 

telthus 
    OT: magasiner (militært) 

   DEF: hærens lokale magasiner ved kirker eller ekserserplasser  

        (km) 

 

teltringer (arkeologi) 
    OT: bosetningsspor 

   DEF: rester som ligger igjen etter et oppsatt telt. Ringen  

        består av hodestore steiner i en sirkulær, oval eller mer  

        ujevn form, hvis funksjon var å feste teltduken til bakken  

        (kms) 

 

temakart 
    OT: kart 

 MERKN: kart som fremhever ett eller et fåtall emner 

 

temperamalerier 
    OT: malerier 

 

temperatur 
    OT: tilstand 

    SO: klima 

 

temperaturkontroll 
  BRUK: klimakontroll 

 

temperaturmålinger 
  BRUK: klimaundersøkelser 

 

templer 
    BF: sakrale bygninger 

    OT: sakrale bygg og anlegg # 

   DEF: religiøs kultbygning, særlig brukt om en ikke-kristen  
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        helligdom (ag) 

 

teologi 
    OT: humaniora # 

    SO: religion 

   DEF: vitenskap om læren og opprinnelsen til en religion, særlig  

        om kristendommen (bo) 

 

teori 
    OT: vitenskapelige metoder # 

 

tepper 
    BF: gulvbelegg 

        gulvtepper 

        løpere (gulvløpere) 

        ryer 

    OT: tekstiler 

    UT: veggtepper 

        åklær 

    SO: veving 

        vevnader 

 

terminologi 
    BF: emneord 

    OT: språk 

    SO: metadata 

 

termoluminescens-datering 
    OT: absolutt datering # 

   DEF: teknikk for å fastslå alderen på forhistorisk keramikk,  

        murstein og annet brent materiale som inneholder kvarts og  

        feltspatkorn (ag) 

 

terrasseblokker 
  BRUK: terrassehus 

 

terrassehus 
    BF: terrasseblokker 

    OT: boligblokker 

 MERKN: boligblokker der hver etasje har veranda(er) som er trukket  

        noe inn i forhold til underliggende etasje 

 

terrasser 
    OT: bygningsdeler 

    UT: takterrasser 

   DEF: (naturlig el. opparbeidet) trappetrinnformet avsats i  

        skrånende terreng (bo) 

 MERKN: kan også være på tak 

 

terrasso 
    OT: byggematerialer 

   DEF: hvit eller farget sementmørtel med marmorkorn som fyllstoff  

        (ag) 

 

tertiærnæringer # 
    OT: næringsliv 

    UT: handel 

        reiseliv 

        samferdsel (næringsvei) 

        vannforsyning 

 



  

 

 

314 

testing 
  BRUK: forsøk 

        materialprøving 

 

tettbebyggelser 
  BRUK: tettsteder 

 

tettsteder 
    BF: tettbebyggelser 

    OT: by- og tettstedslandskap # 

    SO: Aalborgcharteret - 1994 

        byer 

        landsbyer 

        rural bebyggelse 

        Washingtoncharteret - 1987 

   DEF: by eller annen tettbebyggelse med over 200 innbyggere (bo) 

 

tettstedsanalyse 
  BRUK: stedsanalyser 

 

tettstedsutvikling 
  BRUK: stedsutvikling 

 

tid 
    OT: tid og perioder # 

    UT: fortid 

        framtid 

        fritid 

        helligdager 

        høytidsdager 

        jubileer 

        merkedager 

        natt 

        årstider # 

 

tid og perioder # 
    UT: perioder # 

        tid 

 

tidsregning 
    BF: kronologi 

    OT: metoder 

    SO: kalendere 

        merkedager 

        primstaver 

 

tidsskrifter 
    OT: periodika 

 MERKN: brukes om periodika som utkommer oftere enn én gang i året 

 

tilbakeføring 
  BRUK: restaurering 

 

tilbakelevering 
  BRUK: retur 

 

tilbygg 
    BF: påbygg 

    OT: bygningsdeler 

    UT: bakstuer 

    SO: ombygging 
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        påbygging 

        utvidelser 

 

tilgjengelighet 
  BRUK: tilrettelegging 

        universell utforming 

 

tilhørighet 
  BRUK: identitet 

 

tilpasning 
    OT: tilrettelegging 

    SO: universell utforming 

 MERKN: forlike et nytt objekt med eksisterende omgivelser (ofo,  

        noe endret) 

 

tilpasningsarkitektur 
    OT: arkitektur 

    SO: infill 

 

tilrettelegging 
    BF: tilgjengelighet 

    OT: formidling 

    UT: skilting 

        tilpasning 

        universell utforming 

    SO: skjøtsel 

 

tilskudd 
    OT: støtteordninger 

 

tilstand 
    OT: egenskaper og tilstand # 

    UT: fuktighet 

        klima 

        skader 

        temperatur 

 

tilstandsanalyser 
    OT: analyser 

 

tiltak 
    OT: administrasjon 

    SO: virkemidler 

   DEF: ta de nødvendige forholdsregler, skritt (bo) 

 MERKN: fellesbetegnelse for de handlinger som utløses av  

        myndighetenes virkemiddelbruk (NOU 1995:4) 

 

tiltakshavere 
    OT: jus (forvaltning) 

   DEF: [...] den som har det overordnete juridiske ansvar for  

        gjennomføring av tiltak (of) 

 MERKN:  

 

ting (forsamling) 
  BRUK: tingsteder 

 

tingbøker 
    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

 

tinghus 
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    OT: offentlige bygg og anlegg # 

    SO: rettslokaler 

   DEF: bygning med rettslokale (bo) 

 

tingsrett 
    OT: privatrett 

 

tingsteder 
    BF: ting (forsamling) 

    OT: plasser og steder # 

   DEF: der hvor tinget ble avholdt (kms) Der representanter for  

        frie bønder møtte for å dømme og vedta lover (na) 

 

tingsteiner 
  BRUK: steinsetninger 

 

tinn 
    OT: metaller 

 

tipphauger 
    BF: berghald 

        bruddmasser 

    OT: bergverk 

    UT: slagghauger 

   DEF: hauger av gråberg og fattig malm som er styrtet utenfor en  

        gruve (ag, def. på "berghald") 

 

tjære 
    BF: tjærebreiing 

    OT: materialer 

    SO: tjærebrenning 

 

tjærebreiing 
  BRUK: overflatebehandling 

        tjære 

 

tjærebrenning 
    BF: milebrenning 

    OT: sekundærnæringer # 

    SO: tjære 

        tjæremiler 

   DEF: metode for framstilling av tjære av tyrived, (furu full av  

        kvae og terpentinstoffer) (kms) 

 

tjærehjeller 
  BRUK: tjæremiler 

 

tjærekors 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 

    SO: kors 

 MERKN: malt kors, ofte på dør eller vegg, for å beskytte mot onde  

        makter 

 

tjæremiler 
    BF: tjærehjeller 

        tjærerenner 

    OT: miler 

    SO: tjærebrenning 

   DEF: konstruksjon for framstilling av tjære (kms) 

 

tjærerenner 
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  BRUK: tjæremiler 

 

toaletter (bygningskategori) 
    BF: doer 

    OT: bygninger 

    UT: latriner 

        pissoarer 

        utedoer 

    SO: toaletter (romtype) 

 

toaletter (romtype) 
    BF: priveter 

    OT: rom (værelser) 

    SO: sanitæranlegg 

        toaletter (bygningskategori) 

   DEF: dels betegnelse på rom til å vaske og stelle seg i, dels  

        betegnelse på klosett, WC (ag) 

 

tobakkspiper 
    BF: krittpiper 

        piper 

    OT: inventar 

 

tog 
    OT: transportmidler 

 

togstasjoner 
  BRUK: jernbanestasjoner 

 

tollboder 
    BF: tollbygninger 

        tollkammere 

        tollstasjoner 

    OT: offentlige bygg og anlegg # 

    SO: tollvesen 

   DEF: hus hvor det foregikk fortolling av varer (kms) 

 

tollbygninger 
  BRUK: tollboder 

 

tollkammere 
  BRUK: tollboder 

 

tollstasjoner 
  BRUK: tollboder 

 

tollvesen 
    OT: finansforvaltning # 

    SO: tollboder 

 

tomannsboliger 
    OT: boliger 

 

tomtegrenser 
    BF: eiendomsgrenser 

    OT: grenser 

 

topografiske beskrivelser 
    OT: dokumenter og litteratur # 

   DEF: (detaljert beskrivelse av) terrengforhold, bebyggelse,  

        kommunikasjoner o.l. i et geografisk område (bo) 
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torg 
    OT: markedsplasser 

 

toromsstuer 
    OT: boliger 

 

torv (materiale) 
    BF: torving 

        torvtørkeplasser 

    OT: byggematerialer 

        plante- og dyrematerialer # 

    SO: brensel 

        torvbygninger 

        torvtak 

        torvuttak 

 

torvbygninger 
    OT: bygninger 

    SO: gammer 

        torv (materiale) 

 

torving 
  BRUK: torv (materiale) 

        torvuttak 

 

torvtak 
    OT: tak 

    SO: taktekning (objekt) 

        torv (materiale) 

 

torvtørkeplasser 
  BRUK: torv (materiale) 

        tørkeplasser 

 

torvuttak 
    BF: torving 

    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

    SO: torv (materiale) 

   DEF: myrer hvor det ble skåret torv (kms) 

 

totun 
  BRUK: dobbelttun 

 

Town-planning Charter - 1933 
    BF: Charte de l'urbanisme 

    OT: chartere 

    SO: byplanlegging 

 MERKN: vedtatt i Athen 1933 av 4. Assembly of the International  

        Congresses on Modern Architecture (IMCA). Også kalt Athens  

        Charter. Utformet av le Corbusier, publisert i 1941 under  

        navnet Charte de l'urbanisme 

 

tradisjoner 
    OT: kultur 

    UT: gravskikker 

        handlingsbåren kunnskap 

   DEF: overlevering fra generasjon til generasjon eller mellom  

        grupper av mennesker, f. eks. fortellinger, kunnskaper og  

        vaner (kms) 
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tradisjonsbåren kunnskap 
  BRUK: handlingsbåren kunnskap 

 

trafikk 
    BF: ferdsel 

    OT: aktiviteter # 

    SO: samferdsel (næringsvei) 

        transport 

 

trafikkplanlegging 
    OT: planlegging 

 

trafoer 
  BRUK: transformatorstasjoner 

 

traktater 
    OT: internasjonale avtaler 

    UT: Antarktistraktaten - 1991 

        Maastrichttraktaten - 1992 

        Romatraktaten - 1957 

        Svalbardtraktaten - 1920 

    SO: konvensjoner 

 MERKN: skriftlig, juridisk bindende avtale mellom stater eller  

        organisasjoner, reguleres av internasjonal rett (fn) 

 

trallebaner 
    OT: taubaner 

 MERKN: kabelbane langs foss, stryk, rørgater o.a. Brukes til frakt  

        av gods og/eller personer, men ikke som offentlig  

        kommunikajonsmiddel 

 

trankokerier 
    OT: industrianlegg 

 

transepter 
  BRUK: tverrskip 

 

transformasjon (arkitektur) 
  BRUK: funksjonsendring 

        gjenbruk 

 

transformatorstasjoner 
    BF: trafoer 

    OT: kraftverk 

   DEF: anlegg med transformator(er) som fordeler strøm til et  

        område (bo) 

 

transport 
    OT: samferdsel (næringsvei) 

    UT: kollektivtransport 

        luftfart 

        skipsfart 

    SO: flytting 

        trafikk 

        transportmidler 

 

transport (konserveringsmetode) 
  BRUK: konserveringsmetoder 

 

transportmiddelindustri 
    OT: industri 
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    SO: transportmidler 

 

transportmidler 
    BF: sleder 

    OT: gjenstander # 

    UT: fly 

        kjøretøy 

        taubaner 

        tog 

        trikker 

    SO: fartøy 

        jernbaner 

        sporveier 

        transport 

        transportmiddelindustri 

 

trapper (bygningsdeler) 
    OT: bygningsdeler 

    SO: trapper (utendørs) 

        trapperom 

 MERKN: trapper inne i en bygning, eller utvendige trapper  

        tilknyttet en bygning 

 

trapper (utendørs) 
    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

    SO: trapper (bygningsdeler) 

 MERKN: trapper i forbindelse med gater, eller i terrenget 

 

trapperom 
    OT: rom (værelser) 

    SO: trapper (bygningsdeler) 

   DEF: eget rom beregnet for plassering av trapp (arl) 

 

trappistordenen 
  BRUK: cistercienserordenen 

 

tre (materiale) 
    BF: tømmer 

    OT: byggematerialer 

        plante- og dyrematerialer # 

    UT: eik 

        furu 

        gran 

        teak 

        trelast 

    SO: trær 

 

trearkitektur 
  BRUK: trebyer 

        trebygninger 

 

trebyer 
    BF: trearkitektur 

        trehusbyer 

    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    SO: byer 

        trebygninger 

 

trebygninger 
    BF: trearkitektur 

    OT: bygninger 
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    UT: trekirker 

        tømmerbygninger 

    SO: Principles for the Preservation of Historic Timber  

        Structures - 1999 

        trebyer 

        trekonstruksjoner 

 

trebåter 
  BRUK: trefartøy 

 

trefartøy 
    BF: trebåter 

    OT: fartøy 

    SO: båtbyggerier 

        båtbygging 

        trekonstruksjoner 

 

treforedlingsindustri 
    OT: kjemisk industri 

    UT: papirindustri 

 

tregjerder 
    OT: gjerder 

    UT: skigarder 

        stakitter 

 

tregulv 
    OT: gulv 

    UT: parkettgulv 

 

trehusbyer 
  BRUK: trebyer 

 

treindustri 
    OT: industri 

    UT: trevareindustri 

    SO: møbelfabrikker 

        sagbruk 

        tresliperier 

        trevarefabrikker 

        tønnefabrikker 

 

trekirker 
    OT: kirker 

        trebygninger 

    UT: tømmerkirker 

    SO: stavkirker 

 

trekister 
    OT: likkister 

 

trekonstruksjoner 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    SO: trebygninger 

        trefartøy 

 

trekullbrenning 
  BRUK: kullbrenning 

 

trelast 
    OT: tre (materiale) 
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    UT: bord (byggemateriale) 

        limtre 

        massivtre 

        plank (trelast) 

 

tremasker 
    OT: treskulpturer 

    SO: dekor 

 MERKN: brukes bl.a. om stavkirkenes utskårete masker, som kan  

        finnes i stavenes øvre ende 

 

treningslokaler 
    BF: gymsaler 

    OT: idrettsanlegg 

 

trepanel 
  BRUK: panel (kledning) 

 

treromsstuer 
    OT: boliger 

 

treskjærere 
    BF: bilthuggere 

    OT: kunstnere 

    SO: treskjærerkunst (aktivitet) 

 

treskjærerkunst (aktivitet) 
    BF: treskjæring 

    OT: kunsthåndverk (aktivitet) 

    SO: treskjærere 

        treskurd 

 

treskjæring 
  BRUK: treskjærerkunst (aktivitet) 

        treskurd 

 

treskulpturer 
    OT: skulpturer 

    UT: tremasker 

 

treskurd 
    BF: treskjæring 

    OT: kunsthåndverk (objekter) 

    SO: dekor 

        treskjærerkunst (aktivitet) 

   DEF: 1) det å skjære ut i tre 2) figur(er), ornament skåret ut i  

        tre (bo) 

 

tresliperier 
    OT: industrianlegg 

    SO: papirfabrikker 

        treindustri 

   DEF: fabrikk for fremstilling av tre- eller slipemasse (ag) 

 

tresnitt 
    OT: grafikk 

 

tretak 
  BRUK: bordtak 

 

trevarefabrikker 
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    OT: industrianlegg 

    SO: sagbruk 

        treindustri 

 

trevareindustri 
    OT: treindustri 

 

tribuner 
    OT: bygningsdeler 

   DEF: 1) hevet plattform eller podium 2) forhøyning; oftest for  

        tilskuere til et arrangement [...] (arl) 

 

triforier 
    OT: kirkers bygningsdeler # 

   DEF: muråpningsrekke i en basilikakirkes midtskipsvegger, over  

        arkade, under klerestorium, vanligvis utformet som en rekke  

        bueåpninger (arl) 

 

trikker 
    BF: sporvogner 

    OT: transportmidler 

    SO: sporveier 

   DEF: norsk betegnelse for elektrisk sporvogn (ag) 

 MERKN: brukes om sporvogner i byer 

 

trikkestaller 
    OT: vognhaller 

    SO: sporveier 

   DEF: hus med plass for for sporvogner når de ikke er i bruk (bo) 

 

trikotasjefabrikker 
    OT: industrianlegg 

    SO: konfeksjonsfabrikker 

        tekstilindustri 

 

triptyker 
  BRUK: altertavler 

 

tro 
  BRUK: folketro 

        religion 

 

troskykkjer 
  BRUK: grindbygde hus 

 

trær 
    OT: planter 

    UT: bartrær 

        frukttrær 

        løvtrær 

        tuntrær 

    SO: alleer 

        skog 

        tre (materiale) 

 

trønderlåner 
    OT: boliger 

   DEF: langstrakt og smalt våningshus, vanligvis i to etasjer,  

        typisk for gårdsbruk i trøndelagsfylkene (ag) 

 

trålere 
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    OT: fiskefartøy 

    UT: hekktrålere 

   DEF: fiskefartøy som bruker trål (bo) 

 

tuberkulosehjem 
  BRUK: sanatorier 

 

tuberkulosesanatorier 
  BRUK: sanatorier 

 

tufter 
    BF: nausttufter 

    OT: ruiner og tufter # 

    UT: hustufter 

        kirketufter 

        stallotufter 

   DEF: rester etter en bolig eller annen slags bygning. Tufter  

        består av sammenfalte og overgrodde deler av bygningene  

        (kms) 

 

tukthus 
    OT: offentlige bygg og anlegg # 

    SO: fengsler 

   DEF: opprinnelig tvangsarbeidsanstalter for løsgjengere og  

        betlere, men gikk etter hvert over til å bli  

        straffanstalter (ag) 

 

tun 
    OT: gårdsanlegg 

    UT: dobbelttun 

        firkanttun 

        klyngetun 

        rekketun 

    SO: gårdsplasser 

 MERKN: åpen plass mellom husene på en gård 

 

tunneler 
    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

 

tuntrær 
    OT: trær 

   DEF: opprinnelig hellig tre som vokste der haugebonden eller  

        rudkallen var begravd, ofte på gamle gravhauger. [...]  

        Senere er ordet tuntre oftest brukt om et tre som er  

        plantet i gårdstunet (ag) 

 

turisme 
  BRUK: bygdeturisme 

        reiseliv 

 

turisthytter 
    OT: overnattingssteder 

    SO: fjellstuer 

        hytter 

 

turisttrafikk 
  BRUK: reiseliv 

 

turstier 
  BRUK: stier 

        turveger 
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turveger 
    BF: kulturstier 

        turstier 

        turveier 

        vandreruter 

    OT: veger 

    SO: friområder 

        grøntområder 

        stier 

   DEF: vei for turgåere, særlig ut fra by (bo) 

 

turveier 
  BRUK: turveger 

 

TV 
  BRUK: massemedier 

 

tvangsevakuering 
  BRUK: evakuering 

 

tverrskip 
    BF: transepter 

    OT: kirkers bygningsdeler # 

    SO: kirkeskip (bygningsdeler) 

        korsarmer (bygningsdeler) 

   DEF: tverrgående skip i kirke (bo) 

 

tverrsnitt (undersøkelser) 
    OT: fargeundersøkelser 

 MERKN: tverrsnitt av materialprøve, for undersøkelse i mikroskop  

        og evt. avfotografering 

 

typehus 
    BF: typetegninger 

    OT: bygninger 

    SO: ferdighus 

 MERKN: betegner hus med ferdig standardtegninger, ikke  

        nødvendigvis prefabrikert 

 

typetegninger 
  BRUK: arkitekturtegninger 

        typehus 

 

typologi 
    OT: allment # 

    SO: klassifisering 

   DEF: metode innen forskning hvor man setter gjenstandstyper inn  

        i grupper for slik å studere utviklingen av dem over tid  

        (kms) 

 

tysk språk 
    OT: språk 

 

tyske militæranlegg 
    BF: Festung Norwegen 

    OT: forsvarsanlegg 

 

tyverisikring 
    OT: sikring 

    SO: alarmsystemer 
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tømmer 
  BRUK: tre (materiale) 

 

tømmerbygninger 
    OT: trebygninger 

    SO: laftehus 

        sleppverk 

 

tømmerfløting 
  BRUK: fløting 

 

tømmerkirker 
    OT: trekirker 

 

tømmermannshåndverk 
  BRUK: tømrerhåndverk 

 

tømmermannspanel 
  BRUK: vertikalt panel 

 

tømmerrenner 
    OT: fløtingsanlegg 

   DEF: renne av tre, stål eller betong som fører tømmer forbi en  

        hindring i vassdraget (ei) 

 

tømmerskot 
    OT: plasser og steder # 

 MERKN: sted der tømmer ble lempet ut i elva 

 

tømrere 
    OT: håndverkere 

 

tømrerhåndverk 
    BF: tømmermannshåndverk 

    OT: håndverk 

 

tønnefabrikker 
    OT: industrianlegg 

    SO: bøkkerverksteder 

        treindustri 

 

tørkehus 
  BRUK: kjoner 

 

tørkeplasser 
    BF: torvtørkeplasser 

    OT: plasser (arealer) 

 MERKN: mest brukt om historiske eller arkeologiske forhold, f.eks.  

        om tørkeplasser for torv eller sjøsalt 

 

tørkeskader 
    OT: skader 

 

tørrdokker 
  BRUK: dokkanlegg 

 

tørrmur 
    OT: steinkonstruksjoner 

 

tåkeklokker 
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    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

    SO: fyr 

   DEF: lite klokkehus [...] et hjelpemiddel for skip som seilte  

        gjennom trange og tåkelagte farvann (kms) 

 

tårn 
    OT: bygningsdeler 

    UT: kirketårn 

        klokketårn 

        tårnrom 

        vanntårn 

    SO: branntårn 

        donjoner 

        fyrtårn 

        radiotårn 

   DEF: 1) frittstående, høy bygning på liten grunnplan [...] 2)  

        det samme, men sammenbygget med annet byggverk (arl) 

 

tårnkanoner 
    OT: kanoner 

   DEF: kanon der assoserte funksjoner er lagt under bakkenivå,  

        ofte fordelt på flere etasjer (lvp) 

 

tårnluker 
  BRUK: luker (bygningsdeler) 

 

tårnrom 
    OT: tårn 

    SO: klokkestuer 

 

ubåtanlegg 
    OT: forsvarsanlegg 

 

ullvarefabrikker 
    OT: industrianlegg 

    SO: tekstilindustri 

 

ultrafiolett fotografering 
    BF: fluorescens-fotografering 

        UV-fotografering 

    OT: fotografering 

    SO: undersøkelsesmetoder 

 

ulvestuer 

  BRUK: fangstgroper 

 

undersøkelser 
    OT: vitenskapelige metoder # 

    UT: antropologiske undersøkelser 

        arkeologiske undersøkelser 

        bygningsundersøkelser 

        fargeundersøkelser 

        georadarundersøkelser 

        klimaundersøkelser 

        spørreundersøkelser 

        undersøkelsesmetoder 

 

undersøkelsesmetoder 
    OT: undersøkelser 

    UT: gasskromatografi 

        mikroskopi 
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        spektrometri 

    SO: analyser 

        fargeundersøkelser 

        infrarød fotografering 

        konserveringsmetoder 

        røntgenfotografering 

        ultrafiolett fotografering 

 

undervannsarkeologi 
  BRUK: marinarkeologi 

 

undervisning 
    BF: opplæring 

    OT: formidling 

    UT: miljølære 

    SO: utdanning 

 

undervisnings- og forskningsbygg # 
    OT: bygninger, anlegg og ruiner # 

    UT: barnehager 

        forskningsstasjoner 

        laboratorier 

        observatorier 

        skoler 

        universiteter 

    SO: offentlige bygg og anlegg # 

 

Underwater Cultural Heritage Charter - 1996 
    BF: Charter on the Protection and Management of Underwater  

        Cultural Heritage 

    OT: chartere 

    SO: kulturminner under vann 

 MERKN: Charter on the Protection and Management of Underwater  

        Cultural Heritage, ratifisert av ICOMOS i Sofia, Bulgaria,  

        i 1996 

 

UNESCO-konvensjonen - 1970 
    BF: Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the  

        Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of  

        Cultural Property 

        Konvensjon om tiltak for å forby og forhindre ulovlig  

        import og eksport av kulturgjenstander [...] 

        UNESCOkonvensjonen - 1970 

    OT: konvensjoner 

    SO: eksport 

        import 

        kulturminnekriminalitet 

 MERKN: UNESCOs konvensjon om tiltak for å forby og forhindre  

        ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og ulovlig  

        overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander 

 

UNESCO-konvensjonen - 1972 
  BRUK: Verdensarvkonvensjonen - 1972 

 

UNESCO-konvensjonen - 2001 
  BRUK: Konvensjon om beskyttelse av den undersjøiske kulturarv -  

        2001 

 

UNESCO-konvensjonen - 2003 
  BRUK: Konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven - 2003 
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UNESCO-konvensjonen - 2005 
  BRUK: Konvensjon om kulturelt mangfold - 2005 

 

UNESCOkonvensjonen - 1970 
  BRUK: UNESCO-konvensjonen - 1970 

 

ungdom 
    OT: mennesker 

 

ungdomsbøker 
    OT: bøker (papir og elektronisk) # 

 

ungdomshjem 
    OT: barnevernsinstitusjoner 

   DEF: barne- og ungdomshjemmene gir daglig omsorg til barn og  

        unge som for kortere eller lengre tid trenger å bo utenfor  

        eget hjem (ag) 

 

ungdomshus 
    OT: forsamlingshus 

 

Unidroit-konvensjonen - 1995 
    BF: Konvensjon om stjålne eller ulovlig utførte  

        kulturgjenstander 

        Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported  

        Cultural Objects 

        Unidroitkonvensjonen - 1995 

    OT: konvensjoner 

    SO: eksport 

        import 

        kulturminnekriminalitet 

 MERKN: Unidroits konvensjon om stjålne eller ulovlig utførte  

        kulturgjenstander, vedtatt 1995 i Roma 

 

Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 
  BRUK: Unidroit-konvensjonen - 1995 

 

Unidroitkonvensjonen - 1995 
  BRUK: Unidroit-konvensjonen - 1995 

 

unionstiden 
    OT: nyere tid 

 MERKN: 1814-1905 

 

universell utforming 
    BF: tilgjengelighet 

    OT: tilrettelegging 

    SO: funksjonshemmede 

        tilpasning 

   DEF: innen kulturminneforvaltningen innebærer universell  

        utforming at kulturminnet gjøres tilgjengelig for flest  

        mulig. Dette innebærer tilrettelegging for besøk og/eller  

        formidling av kulturminnets kunnskaps- og opplevelsesverdi  

        på annen måte (of) 

 

universiteter 
    OT: undervisnings- og forskningsbygg # 

    UT: universitetsbygninger 

 

universitetsbygninger 
    OT: universiteter 
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universitetsmuseer 
    OT: museer 

 

uorganisk maling (materiale) 
    OT: maling (materiale) 

    UT: kalkmaling (materiale) 

        sementmaling (materiale) 

        silikatmaling (materiale) 

 

ur (tidsmåler) 
    OT: inventar 

    UT: solur 

        urverk 

    SO: klokker 

   DEF: apparat el. mekanisme som viser tiden (bo) 

 

urban bebyggelse 
    BF: bebyggelse 

        byhus 

    OT: bygninger 

    UT: bygårder 

    SO: byer 

 

urbane landskap 
  BRUK: bylandskap 

 

urbanisering 
    OT: sosiale prosesser # 

 

urbanisme 
  BRUK: byplanlegging 

 

urbefolkninger 
  BRUK: urfolk 

 

urfolk 
    BF: urbefolkninger 

    OT: mennesker 

    UT: inuiter 

        samer 

    SO: Konvensjon om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige  

        stater - 1989 

        Urfolkserklæringen - 2007 

 

Urfolkserklæringen - 2007 
    BF: FNs erklæring om urfolks rettigheter 

    OT: erklæringer 

    SO: urfolk 

 MERKN: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous  

        Peoples. 

 

urgraver 
    OT: graver 

   DEF: overveiende samisk skikk hvor den avdøde, noen ganger svøpt  

        i never og noen ganger sammen med gaver, ble gravlagt i et  

        naturlig hulrom eller et murt kammer i ei ur [...] Kammeret  

        kan også være murt inn under en overhengende berg- eller  

        steinvegg (kms) 

 

urinaler 
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  BRUK: pissoarer 

 

urnegraver 
    OT: branngraver 

   DEF: når de brente bena [rester etter likbrenning] er plukket  

        opp fra restene av likbålet og lagt i urne [alene eller]  

        sammen med ubrente gravgaver (ag) 

 

urteaktige planter # 
    OT: planter 

    UT: sommerblomster 

        stauder 

        urter 

 

urtehager 
    OT: hager 

 

urter 
    BF: blomster 

        flerårige urter 

    OT: urteaktige planter # 

 

urverk 
    OT: ur (tidsmåler) 

 

utbedring 
  BRUK: istandsetting 

 

utbedringslån 
  BRUK: låneordninger 

 

utbygging 
    OT: byggevirksomhet 

    SO: jernbaneutbygging 

        ombygging 

        vegutbygging 

 

utdanning 
    BF: opplæring 

    OT: aktiviteter # 

    SO: kompetanseutvikling 

        undervisning 

 

utedoer 
    BF: priveter 

    OT: toaletter (bygningskategori) 

 

utefronten (andre verdenskrig) 
    OT: andre verdenskrig 

    SO: hjemmefronten (andre verdenskrig) 

 MERKN: fellesbetegnelse for militære og sivile nordmenn som  

        fortsatte kampen mot tyskerne fra utlandet 

 

utemøbler 
    OT: møbler 

    UT: gatemøbler 

        hagemøbler 

    SO: benker 

 

utførsel 
  BRUK: eksport 
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utgifter 
    OT: økonomi 

 

utgiftsdekning 
    OT: støtteordninger 

 

utgravninger 
  BRUK: arkeologiske utgravninger 

 

uthavner 
    OT: havner 

 MERKN: mindre havnemiljøer i ytre skjærgård eller ved fastlandet,  

        i umiddelbar nærhet til skipsledene 

 

uthus 
    BF: boder 

    OT: bygninger 

    SO: skjul (bygningskategori) 

        uthus (gårdsanlegg) 

 

uthus (gårdsanlegg) 
    BF: redskapshus 

    OT: gårdsanleggets bygninger og deler # 

    UT: andehus 

        badstuer (bygningskategori) 

        driftsbygninger 

        dueslag 

        ehus 

        fjøs 

        grisehus 

        hønsehus 

        jordkjellere 

        kjoner 

        kvernhus 

        løer 

        låver 

        sjøhus 

        skjåer (bygningskategori) 

        smier (gårdsanlegg) 

        staller 

    SO: bygninger tilknyttet boliger # 

        koier 

        setrer 

        siloer 

        uthus 

   DEF: hus, særlig på gard, til husdyr, avling, redskaper o.l. (bo) 

 

utkikksposter 
    OT: bygninger 

 

utløer 
  BRUK: løer 

 

utmark 
    BF: marginaljorder 

        utslåtter 

    OT: landbruksområder 

    SO: beitelandskap 

        seterlandskap 

 MERKN: udyrket mark, ikke inngjerdet beitemark 
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utmurt bindingsverk 
    OT: bindingsverk 

   DEF: eldre veggtype hvor feltene i et bindingsverk mellom  

        stendere, losholter og vindavstivere er fylt ut med murverk  

        av teglstein (ag) 

 

utredninger 
    OT: dokumenter 

    UT: konsekvensutredninger 

    SO: rapporter 

 

utskifting (jus) 
  BRUK: jordskifte 

 

utskipingsanlegg 
    OT: industrianlegg 

    SO: kaier (havneanlegg) 

 

utslåtter 
  BRUK: utmark 

 

utsmykning 
  BRUK: dekor 

 

utstillinger 
    BF: utstillingskataloger 

    OT: formidling 

    UT: verdensutstillinger 

    SO: museumsvirksomhet 

 

utstillingskataloger 
  BRUK: utstillinger 

 

utstillingslokaler 
    BF: gallerier (lokaler) 

        kunstgallerier 

    OT: forsamlingslokaler # 

    SO: museer 

 

utstyr 
    OT: allment # 

    UT: alarmsystemer 

        avfuktingsanlegg 

        klimaanlegg 

        lasere (apparater) 

        lynvernanlegg 

        løfteplattformer 

        metallsøkere 

        måleutstyr 

        rullestolramper 

        slokkeanlegg 

        slokkeutstyr 

        stillaser 

        teknisk utstyr 

        ventilasjonsanlegg 

    SO: redskaper, verktøy og maskiner # 

        tekniske anlegg 

 

uttak 
  BRUK: masseuttak 
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uttun 
  BRUK: dobbelttun 

 

utvalg 
    BF: komitéer 

        nemnder 

    OT: organisasjoner 

   DEF: nemnd, komité (bo) 

 

utvalgskriterier 
  BRUK: kriterier 

        vern 

 

utvandring 
    BF: emigrasjon 

    OT: migrasjon 

 

utvendig malerarbeid 
  BRUK: malerarbeid 

 

utvidelser 
    OT: byggevirksomhet 

    SO: ombygging 

        påbygging 

        tilbygg 

 

utvikling 
    OT: sosiale prosesser # 

    SO: bærekraftig utvikling 

        kompetanseutvikling 

        produktutvikling 

        stedsutvikling 

 

utviklingshjelp 
  BRUK: bistandsarbeid 

 

utviklingsland 
    OT: allment # 

    SO: bistandsarbeid 

        bistandspolitikk 

 

utviklingssamarbeid 
  BRUK: bistandsarbeid 

 

UV-fotografering 
  BRUK: ultrafiolett fotografering 

 

vadesteder 
    BF: vadesteiner 

    OT: plasser og steder # 

    SO: vassdragsinnretninger 

   DEF: krysningspunkt i elver og bekker på alt fra brede veier til  

        smale stier (kms) 

 

vadesteiner 
  BRUK: vadesteder 

 

vaktstuer 
    OT: bygninger tilknyttet boliger # 

    SO: corps de garde 
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        skilderhus 

   DEF: et eget hus eller rom hvor vaktmannskaper oppholder seg.  

        Det kan være både militære og sivile vaktstuer (kms) 

 

Vallettakonvensjonen - 1992 
    BF: European Convention on the Protection of the Archaeological  

        Heritage 

        Europeisk konvensjon om vern av den arkeologiske kulturarv 

        Konvensjonen om vern av den arkeologiske kulturarv 

        Maltakonvensjonen 

    OT: konvensjoner 

    SO: arkeologiske kulturminner 

 MERKN: vedtatt av Europarådet i Valetta på Malta i 1992 av  

        Europarådet. Tidligere kalt Maltakonvensjonen 

 

valmtak 
    OT: tak 

    UT: mansardtak 

        pyramidetak 

        säteritak 

   DEF: har fire flater slik at huset ikke får noen gavl.  

        Takflatene skråner jevnt oppover fra alle fire sider på  

        huset og opp mot mønet som bare går over deler av taket  

        (kms) 

 

vandreruter 
  BRUK: turveger 

 

vannbord 
    BF: sålbenker 

        vannbrett 

    OT: bygningsdeler 

   DEF: bord eller planke av tre som skal beskytte utsatte partier  

        av en yttervegg mot regn, f.eks. over dør- og  

        vindusåpninger og ved overgang vegg–grunnmur (ag) 

 

vannbrett 
  BRUK: vannbord 

 

vannbruksplaner 
    OT: planer 

 

vannforsyning 
    OT: tertiærnæringer # 

    SO: dammer 

        vanningsanlegg 

        vanntårn 

        vannverk 

 

vannforsyningsanlegg 
    OT: tekniske anlegg 

    UT: brønner 

        dammer 

        hydranter 

        vanningsanlegg 

        vannposter 

        vannrenner 

        vanntårn 

        vannverk 

    SO: kommunaltekniske anlegg 

        slokkeanlegg 
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vanningsanlegg 
    OT: vannforsyningsanlegg 

    SO: dammer 

        vannforsyning 

        vannrenner 

        vassdragsinnretninger 

   DEF: renner, dammer, magasiner anlagt for vanning av  

        landbruksområder (ei) 

 

vannkraft 
    BF: vasskraft 

    OT: energiproduksjon 

    SO: vannkraftverk 

 

vannkraftverk 
    OT: kraftverk 

    UT: inntakshus 

        lukehus 

    SO: vannkraft 

 

vannposter 
    OT: vannforsyningsanlegg 

 

vannrenner 
    BF: renner 

    OT: vannforsyningsanlegg 

    SO: vanningsanlegg 

   DEF: renne som fører vann til og/eller fra møller, kvernhus,  

        stamper, sager, kjerrater, bergverks- og vanningsanlegg  

        m.m. (ei) 

 

vannskader 
    BF: flomskader 

        lekkasjer 

    OT: skader 

    SO: flom 

 

vannstandsmerker 
    OT: tegn, skrift og markeringer # 

 

vanntåkeanlegg 
    OT: slokkeanlegg 

 

vanntårn 
    OT: jernbaner 

        tårn 

        vannforsyningsanlegg 

    SO: vannforsyning 

   DEF: tårn i vannforsyningsanlegg som vannet pumpes opp i for å  

        øke trykket (bo) 

 

vannverk 
    OT: vannforsyningsanlegg 

    SO: rørgater 

        vannforsyning 

   DEF: anlegg som forsyner et område med vann (bo) 

 

vanskelig kulturarv 
  BRUK: smertefull kulturarv 
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vanskjøtsel 
    OT: ødeleggelser 

    SO: skjøtsel 

 

varangerhus 
    OT: boliger 

 MERKN: nordnorsk hustype der ulike funksjoner er samlet under ett  

        tak, f.eks. bolig, fjøs, butikk 

 

varder 
    OT: merkesteiner 

        sjømerker 

    SO: oppmålingsmerker 

        veter 

   DEF: betegner som regel oppstablet stein som skal tjene som  

        merke for å markere sti i fjellet, sjømerke ved sjøen,  

        grensemerke, trigonometrisk punkt, vete [...] (ag) 

 

varehus 
  BRUK: forretningsbygg 

        kjøpesentre 

 

varighet 
  BRUK: holdbarhet 

 

varme 
  BRUK: oppvarming 

 

varmebord 
  BRUK: konserveringsmetoder 

 

varmekraftverk 
  BRUK: kraftverk 

 

varp 
    BF: kast 

        verperøyser 

    OT: minnesmerker 

   DEF: røyser av småstein eller hauger av kvist eller kongler som  

        enten ligger fritt eller inntil spesielle steiner [...]  

        skapt av passerende som har lagt eller kastet dem der.  

        Handlingen er ment å skulle sikre lykke på ferden eller  

        beskytte mot ånder som hjemsøker stedet (kms) 

 

varperinger 
  BRUK: fortøyningsfester 

 

varslingsanlegg 
  BRUK: alarmsystemer 

 

vaskeplasser 
    OT: plasser (arealer) 

 MERKN: utendørs plass for klesvask 

 

vasking 
  BRUK: rengjøring 

 

vassdrag 
    BF: elver 

    OT: naturlandskap 

    UT: fosser 
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        innsjøer 

        kilder (oppkommer) 

   DEF: samling av elver og innsjøer som har felles utløp (bo) 

 

vassdragsinnretninger 
    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

    SO: anlegg 

        bruer 

        brygger (kaianlegg) 

        dammer 

        dokkanlegg 

        fergesteder 

        fløtingsanlegg 

        kanaler 

        kvernhus 

        møller 

        sluser 

        vadesteder 

        vanningsanlegg 

   DEF: et fast objekt som er en følge av menneskers virksomhet i  

        eller over et vassdrag (ei) 

 

vassdragsregulering 
    BF: kraftutbygging 

        regulering 

        vassdragsutbygging 

    OT: planlegging 

    SO: samlet plan for vassdrag 

   DEF: regulering av vannføringen i et vassdrag (bo) 

 

vassdragsutbygging 
  BRUK: vassdragsregulering 

 

vassdragsvern 
    OT: naturvern 

    SO: samlet plan for vassdrag 

        verneplan for vassdrag 

 

vasskraft 
  BRUK: vannkraft 

 

ved (brensel) 
  BRUK: brensel 

 

vedlikehold 
    BF: pleie 

        stell 

    OT: behandling 

        bevaring 

    SO: istandsetting 

        rehabilitering 

        sikring 

        skjøtsel 

   DEF: rutinemessig arbeid for å hindre forfall på grunn av jevn  

        og normal slitasje (of) 

 

vedlikeholdsplaner 
    OT: planer 

    SO: forvaltningsplaner 

        skjøtselsplaner 

 MERKN: detaljplan som beskriver den nødvendige periodiske pleien  
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        av fredete byggverk og anlegg 

 

vedskjul 
  BRUK: skjul (bygningskategori) 

 

vedtak 
    BF: resolusjoner 

    OT: juridiske virkemidler # 

    UT: dispensasjon 

        fredningsvedtak 

 

vedtaksfredete kulturminner 
    OT: fredete kulturminner 

    UT: forskriftsfredete kulturminner 

   DEF: et vedtaksfredet kulturminne fredes i dag gjennom vedtak  

        etter kulturminneloven eller svalbardmiljøloven.  

        Vedtaksfredninger etter kulturminneloven kan omfatte alle  

        typer kulturminner yngre enn 1537, stående byggverk yngre  

        enn 1649, kulturmiljøer og fartøy. Vedtaksfredninger etter  

        svalbardmiljøloven kan omfatte kulturminner yngre enn 1945  

        (of) 

 

vedtaksfredning 
  BRUK: fredning 

 

vedtekter 
    OT: regelverk # 

   DEF: bestemmelse, forskrift, regel (særlig av lokal el. privat  

        karakter)(bo) 

 

veganleggs deler # 
    OT: veger 

    UT: snuplasser 

        vegkryss 

        vegkunst 

 

vegbygging 
  BRUK: vegutbygging 

 

vegdekke 
    BF: dekker 

        gatebelegg 

        veidekke 

    OT: veger og vegfar # 

    UT: brolegning (objekt) 

    SO: veger 

 

veger 
    BF: 1. generasjons bilveger 

        2-felts bilveger 

        chausseer 

        kjerreveger - franske prinsipp 

        kjerreveier 

        mellomriksveger 

        veier 

    OT: veger og vegfar # 

    UT: alleer 

        gang- og sykkelveger 

        gater 

        gårdsveger 

        hulveger 
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        høgfjellsveger 

        kongeveger 

        lokalveger 

        motorveger 

        oldtidsveger 

        pilegrimsveger 

        postveger 

        rideveger 

        skogsveger 

        turveger 

        veganleggs deler # 

        vegfar 

    SO: Charter on Cultural Routes - 2008 

        reiselivsanlegg 

        vegdekke 

        vegmerker 

   DEF: ferdselsåre, særlig brukt om strekninger i terrenget (ag) 

 

veger og vegfar # 
    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

    UT: båtdrag 

        fegater 

        fluktruter (andre verdenskrig) 

        flytteveger 

        løyper 

        sleper (veger) 

        stier 

        vegdekke 

        veger 

 

vegetasjon 
    BF: botanikk 

    OT: organismer # 

    UT: vegetasjonshistorie 

    SO: planter 

        vegetasjonsmerker 

 

vegetasjonshistorie 
    OT: vegetasjon 

    SO: paleobotanikk 

 

vegetasjonskontroll 
  BRUK: skjøtsel 

 

vegetasjonsmerker 
    OT: spor 

    SO: vegetasjon 

   DEF: spor etter ulike vekstgrunnlag, ofte synlige i åkre. De kan  

        være naturlig dannet eller skapt av menneskers aktiviteter  

        i fortiden [...] sees best fra luften, så det er vanlig å  

        benytte seg av flyfotografering for å kartlegge dem (kms) 

 

vegfar 
    BF: veifar 

    OT: veger 

   DEF: spor i terrenget som brukes eller har vært brukt til  

        samferdsel (vdir) 

 MERKN: veger som ikke er anlagt 

 

vegger 
    OT: bygningsdeler 
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    UT: gavler 

        innervegger 

        yttervegger 

    SO: fasader 

 

veggfliser 
  BRUK: keramiske fliser 

 

veggkledning 
    BF: kledning 

        ytterkledning 

    OT: bygningsdeler 

    UT: brakekledning 

        kåpekledning 

        panel (kledning) 

        platekledning 

        tapeter 

    SO: keramiske fliser 

   DEF: dekkende lag på vegg (bo, def. på kledning) 

 MERKN: (NS 3420-Q, 2009 forbeholder termen "kledning" for  

        utvendige vegger og himlinger) 

 

veggmalerier 
    BF: muralmalerier 

    OT: malerier 

    SO: freskomalerier 

        kalkmalerier 

        Principles for the Preservation and  

        Conservation/Restoration of Wall Paintings - 2003 

        seccomalerier 

 

veggpanel 
  BRUK: panel (kledning) 

 

veggriller (arkeologi) 
    OT: bosetningsspor 

   DEF: sporene etter vegger i et langhus. [...] synlige som  

        grøfter eller mørke jordlag (kms) 

 

veggtepper 
    BF: gobeliner 

        refiler 

        tapisserier 

    OT: tepper 

    UT: billedtepper 

    SO: tapeter 

        åklær 

 

vegknuter 
  BRUK: vegkryss 

   DEF: vegen krysser seg selv i ei bru i hensikt å vinne høyde i  

        trangt eller vanskelig terreng. Fire eksempler fra tiden  

        rundt 1900 (vdir) 

 

vegkryss 
    BF: vegknuter 

    OT: veganleggs deler # 

    UT: rundkjøringer 

 MERKN: sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet  

        for utveksling av trafikk (NVDB) 
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vegkunst 
    OT: veganleggs deler # 

    SO: offentlig utsmykking 

 

vegmerker 
    BF: rodesteiner 

        veimerker 

    OT: tegn, skrift og markeringer # 

    UT: milesteiner 

    SO: merkesteiner 

        veger 

   DEF: gav informasjon langs eldre veier og sto i veikanten (kms) 

 

vegplaner 
    BF: veiplaner 

    OT: planer 

 

vegplanlegging 
    BF: veiplanlegging 

    OT: planlegging 

 

vegstasjoner 
  BRUK: verksteder 

 

vegutbygging 
    BF: vegbygging 

        veibygging 

        veiutbygging 

    OT: anleggsvirksomhet 

    SO: utbygging 

 

vegvesen 
    OT: samferdsel (forvaltning) # 

 

veibygging 
  BRUK: vegutbygging 

 

veidekke 
  BRUK: vegdekke 

 

veideristninger 
    OT: helleristninger 

   DEF: [helleristninger knyttet] til jegersamfunn [...] figurene  

        er vanligvis store, jaktbare dyr, samt fisk og fugler. Det  

        finnes også menneskefigurer, spiraler og andre symboler  

        (kms) 

 

veiding 
  BRUK: jakt 

 

veier 
  BRUK: veger 

 

veifar 
  BRUK: vegfar 

 

veiledning (aktivitet) 
    BF: informasjonstjenester 

        rådgiving 

    OT: formidling 

    SO: informasjonsvirksomhet 
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veiledninger 
    OT: dokumenter og litteratur # 

    SO: retningslinjer 

 

veimerker 
  BRUK: vegmerker 

 

veiplaner 
  BRUK: vegplaner 

 

veiplanlegging 
  BRUK: vegplanlegging 

 

veiutbygging 
  BRUK: vegutbygging 

 

veksthus 
  BRUK: drivhus 

 

vekt 
  BRUK: mål og vekt 

 

velforeninger 
  BRUK: frivillige organisasjoner 

 

velkomster 
    OT: pokaler 

 MERKN: pokaler brukt i laugsvesenets ritualer 

 

Veneziacharteret - 1964 
    BF: International Charter for the Conservation and Restoration  

        of Monuments and Sites 

        Venice Charter 

    OT: chartere 

    SO: kulturminnevern 

 MERKN: internasjonalt charter om konservering og restaurering av  

        kulturminner. International Charter for the Conservation  

        and Restoration of Monuments and Sites (International  

        Restoration Charter). Vedtatt i Venezia i 1964 på 2.  

        International Congress of Architects and Specialists of  

        Historic Buildings. Vedtatt av ICOMOS i 1965 

 

Venice Charter 
  BRUK: Veneziacharteret - 1964 

 

ventilasjonsanlegg 
    OT: utstyr 

    SO: anlegg 

 

verandaer 
    BF: altaner 

    OT: bygningsdeler 

    SO: balkonger 

   DEF: åpent (el. innelukket) tilbygg på hus (bo) 

        verandaer fungerer som oftest som forbindelse mellom  

        hovedetasjens gulv og det lavere terreng (ag) 

 

verdensarv 
    OT: objekter og arealer # 

    SO: Verdensarvkonvensjonen - 1972 
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        verdensarvlisten 

   DEF: kulturarv og/eller naturarv som er innskrevet på UNESCOs  

        verdensarvliste. Verdenarvstedene utgjør en felles arv som  

        er umistelig for hele menneskeheten, på tvers av  

        landegrensene (of) 

 

Verdensarvkonvensjonen - 1972 
    BF: Convention Concerning the Protection of the World Cultural  

        and Natural Heritage 

        Konvensjon om bevaring av verdens kultur- og naturarv 

        Konvensjon om vern av verdens kultur- og naturarv 

        UNESCO-konvensjonen - 1972 

        World Heritage Convention 

    OT: konvensjoner 

    SO: verdensarv 

 MERKN: UNESCOs konvensjon om bevaring av verdens kultur- og  

        naturarv, vedtatt i Paris i 1972. 

 

verdensarvlisten 
    BF: liste over verdens kultur- og naturarv 

        World Heritage List 

        world heritage site 

    OT: dokumenter 

    SO: nominasjon 

        verdensarv 

 

verdenskrigen 
  BRUK: andre verdenskrig 

        første verdenskrig 

 

verdensutstillinger 
    OT: utstillinger 

 

verdisetting 
    BF: verdsetting 

    OT: aktiviteter # 

    SO: kriterier 

        kulturminneverdier 

        økonomi 

 

verdiskaping 
    OT: aktiviteter # 

    SO: gjenbruk 

        økonomi 

   DEF: verdiskaping i en bred sammenheng betegner hvordan  

        kulturarven kan aktiviseres som ressurs i arbeidet med å  

        skape både økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige  

        verdier(of) 

 

verdsetting 
  BRUK: verdisetting 

 

verft 
    BF: skipsbyggerier 

        skipsverft 

    OT: industrianlegg 

    UT: slipper 

    SO: båtbyggerier 

        dokkanlegg 

        mekaniske verksteder 

        skip (fartøy) 
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        skipsbygging 

   DEF: industrielt produksjonssted for skip og båter, eller  

        moduler til faste og flytende offshoreinstallasjoner (ag) 

 

verksteder 
    BF: vegstasjoner 

    OT: industrianlegg 

    UT: blikkenslagerverksteder 

        bøkkerverksteder 

        fartøyvernsentre 

        mekaniske verksteder 

        pottemakerier 

        snekkerverksteder 

    SO: båtbyggerier 

 

verkstedindustri 
  BRUK: elektroteknisk industri 

        jern- og metallindustri 

        mekaniske verksteder 

 

verktøy 
    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

    SO: redskaper 

   DEF: (spesialisert) (hånd)redskap (bo) 

 

vern 
    BF: beskyttelse 

        utvalgskriterier 

        vernekriterier 

    OT: aktiviteter # 

 {vern inndelt etter aktivitet} 

    UT: bevaring 

        fredning 

        sikring 

 {vern inndelt etter objekttype} 

        kulturvern 

        miljøvern 

 

vern- og vedlikeholdsavtaler 
    OT: avtaler 

 

vernebygg 
    OT: bygninger 

 MERKN: bekyttende konstruksjoner over kulturminner 

 

vernekriterier 
  BRUK: kriterier 

        vern 

 

verneområder 
  BRUK: fredete kulturmiljøer 

        hensynssoner 

        naturvernområder 

        områdefredninger (arealer) 

        spesialområde bevaring 

 

verneplan for vassdrag 
    OT: nasjonale verneplaner 

    SO: vassdragsvern 

 

verneplaner 
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    BF: bevaringsplaner 

        fredningsplaner 

    OT: planer 

    UT: landsverneplaner 

        nasjonale verneplaner 

    SO: kulturminneplaner 

 

vernete fartøy 
    BF: vernete skip 

        verneverdige fartøy 

        verneverdige skip 

    OT: vernete kulturminner 

    UT: fredete fartøy 

    SO: bevaringsverdige fartøy 

        fartøy 

        fartøyvern 

 MERKN: fartøy som er underlagt antikvariske bevaringsforpliktelser  

        som et resultat av avtale mellom fartøyeier og  

        Riksantikvaren (nvf) 

 

vernete kulturminner 
    OT: kulturminner 

    UT: fredete kulturminner 

        hensynssoner 

        listeførte kulturminner 

        spesialområde bevaring 

        vernete fartøy 

    SO: verneverdige kulturminner 

   DEF: et vernet kulturminne er et kulturminne som er vernet ved  

        lov eller andre virkemidler. De viktigste lovene er  

        kulturminneloven, plan- og bygningsloven, kirkeloven,  

        svalbardmiljøloven og naturmangfoldloven. 

        Andre virkemidler for vern er statlige verneplaner,  

        kirkerundskrivet, avtaler, listeføring, tilskuddsordninger  

        med mer (of) 

 

vernete skip 
  BRUK: vernete fartøy 

 

verneverdier 
  BRUK: kulturminneverdier 

 

verneverdige anlegg 
    BF: bevaringsverdige anlegg 

    OT: verneverdige kulturminner 

    SO: anlegg 

 MERKN: anlegg som er vurdert som verneverdige etter en  

        kulturminnefaglig vurdering 

 

verneverdige bygninger 
    BF: bevaringsverdige bygninger 

        kulturhistoriske bygninger 

    OT: verneverdige kulturminner 

    UT: administrativt fredete bygninger 

    SO: bygninger 

        bygningsvern 

 MERKN: bygninger som er vurdert som verneverdige etter en  

        kulturminnefaglig vurdering 

 

verneverdige fartøy 
  BRUK: vernete fartøy 
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verneverdige kulturminner 
    BF: bevaringsverdige kulturminner 

    OT: kulturminner 

    UT: bevaringsverdige fartøy 

        kommunalt verneverdige kulturminner 

        verneverdige anlegg 

        verneverdige bygninger 

    SO: fredete kulturminner 

        vernete kulturminner 

   DEF: kulturminne som har gjennomgått en kulturminnefaglig  

        vurdering og er identifisert som verneverdig. Betegnelsene  

        verneverdig og bevaringsverdig betyr det samme og brukes om  

        hverandre (of) 

 MERKN: betegnelsen brukes både om kulturminner som er formelt  

        vernet (ved lov eller forskrift) og om kulturminner uten  

        formelt vern 

 

verneverdige skip 
  BRUK: vernete fartøy 

 

Verona Charter 
  BRUK: Veronacharteret - 1997 

 

Veronacharteret - 1997 
    BF: Charter on the Use of Ancient Places of Performance 

        Verona Charter 

    OT: chartere 

    SO: Segesta Declaration - 1995 

        teatre 

 MERKN: Charter on the Use of Ancient Places of Performance.  

        vedtatt i Verona 1997, ved internasjonalt kollokvium under  

        Europarådet 

 

verperøyser 
  BRUK: varp 

 

vertikalt panel 
    BF: stående panel 

        tømmermannspanel 

    OT: panel (kledning) 

 

vertshus 
  BRUK: gjestgiverier 

        restauranter 

        skjenkesteder 

 

vestfasader 
    OT: fasader 

 

vestibyler 
    BF: forhaller 

    OT: rom (værelser) 

    SO: entréer (romtype) 

        inngangspartier 

   DEF: i moderne betydning forhall i større bygninger (ag) 

 

vestlandspanel 
  BRUK: horisontalt panel 

 

veter 
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    OT: tegn, skrift og markeringer # 

    SO: varder 

   DEF: de vedstabler som tidligere ble reist på visse fjelltopper,  

        oftest nær kysten, og som ble tent når fiender nærmet seg  

        eller var kommet til landet (ag) 

 

veverier 
    OT: industrianlegg 

    SO: tekstilindustri 

 

veving 
    OT: kunsthåndverk (aktivitet) 

    SO: tepper 

        vevnader 

 

vevnader 
    OT: tekstiler 

    SO: billedtepper 

        tepper 

        veving 

   DEF: tekstil fremstilt av to trådsystemer, varp og veft, som  

        flettes i hverandre (ag) 

 

viadukter 
    OT: bruer 

   DEF: bru over vei, dal, bane e.l. (bo) 

 MERKN: spenner over et helt landskapsdrag/-rom. 

 

victoriansk stil 
    OT: perioder # 

 MERKN: stilhistorisk periode, oppkalt etter Victoria, dronning av  

        Storbritannia 1837-1901 

 

vievannskar 
    OT: rituelle kar 

 

vikinger 
    OT: mennesker 

 

vikingskip 
    OT: fartøy 

 

vikingtid 
    BF: norrøn tid 

    OT: jernalder 

 MERKN: ca 800 til ca 1030-50 i Norden. 

 

villaer 
  BRUK: eneboliger 

        murvillaer 

 

vindfang 
    BF: bislag 

    OT: rom (værelser) 

    SO: entréer (romtype) 

        inngangspartier 

   DEF: lite utbygg, rom foran el. innenfor inngangsdør (bo) 

 MERKN: svensk: förstukvist 

 

vindfløyer 
    BF: værhaner 
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    OT: bygningsdetaljer 

   DEF: plate, pil på tårn el. tak som viser vindretningen (bo) 

 

vindkraft 
    OT: energiproduksjon 

    SO: vindkraftverk 

 

vindkraftanlegg 
  BRUK: vindkraftverk 

 

vindkraftverk 
    BF: vindkraftanlegg 

    OT: kraftverk 

    SO: vindkraft 

        vindmøller 

 

vindmøller 
    OT: bergverk, industri- og produksjonsanlegg # 

    SO: møller 

        vindkraftverk 

 

vindskier 
    OT: bygningsdeler 

   DEF: kantbord som avslutter og beskytter taktekkingen i gavlen,  

        i eldre tider ofte dekorativt utformet (ag) 

 

vinduer 
    BF: overlysvinduer 

    OT: bygningsdeler 

    UT: glugger 

        kirkevinduer 

        takvinduer 

        vindusglass 

    SO: skodder 

        vinduskarmer 

        vinduslister 

 

vindusglass 
    OT: byggematerialer 

        vinduer 

    UT: blyglass 

    SO: glass (materiale) 

 

vindushasper 
  BRUK: hasper 

 

vinduskarmer 
    BF: karmer 

    OT: bygningsdeler 

    SO: vinduer 

   DEF: veggfast del av et vindu (arl) 

 

vinduslemmer 
  BRUK: skodder 

 

vinduslister 
    BF: gerikter 

        karmlister 

    OT: listverk 

    SO: vinduer 

   DEF: list over fuge mellom vinduskarm og veggåpning (arl) 
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vinkjellere 
    OT: kjellere (bygningsdeler) 

 MERKN: kjeller til lagring av vin 

 

vinsjhus 
    OT: industrianlegg 

 MERKN: oftest i forbindelse med slipp eller gruveanlegg 

 

vinter 
    OT: årstider # 

 

vinyl (byggemateriale) 
    OT: byggematerialer 

    SO: plast 

 

virkemidler 
    OT: administrasjon 

    SO: juridiske virkemidler # 

        tiltak 

        økonomiske virkemidler # 

 MERKN: virkemidler er de styringsverktøy myndighetene kan benytte  

        for å påvirke menneskers handlemåte [...] Det skilles  

        mellom økonomiske og administrative [inkl. juridiske]  

        virkemidler (NOU 1995:4) 

 

virksomheter # 
    OT: aktiviteter, hendelser og prosesser # 

    UT: forskning 

        museumsvesen 

        næringsliv 

 

virtuell rekonstruksjon 
    OT: rekonstruksjon (aktivitet) 

 

vitenskap 
    OT: fag # 

    SO: forskning 

        humaniora # 

        naturvitenskap 

        samfunnsvitenskap 

        vitenskapsteori 

 

vitenskapelige metoder # 
    OT: metoder 

    UT: analyser 

        datering 

        forsøk 

        identifisering 

        konserveringsmetoder 

        laserskanning 

        materialprøving 

        naturvitenskapelige metoder 

        overvåking # 

        teori 

        undersøkelser 

 

vitenskapsteori 
    OT: filosofi 

    SO: vitenskap 
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vogner 
  BRUK: kjøretøy 

 

vognhaller 
    OT: samferdselsbygg og -anlegg # 

    UT: lokomotivstaller 

        trikkestaller 

   DEF: større bygning for oppbevaring av rullende materiell,  

        f.eks. tog og trikk (arl) 

 

vognskjul 
    OT: bygninger tilknyttet boliger # 

    SO: garasjer 

   DEF: hus eller rom for oppbevaring av vogner m.m. (arl) 

 

voks 
    OT: materialer 

 

vokterboliger 
  BRUK: skogvokterboliger 

        slusevokterboliger 

 

vollbakker 
  BRUK: apriller 

 

voller 
    OT: innhegninger og grøfter # 

   DEF: lang forhøyning av jord el. murverk, bygd opp som  

        forskansning i festningsverk el. med tanke på  

        landskapsregulering (bo) 

 

vollgraver 
    BF: festningsgraver 

    OT: forsvarsanleggs deler # 

    SO: grøfter 

   DEF: grav omkring eldre befestning eller borg, i alminnelighet  

        vannfylt (ag) 

 

votivfunn 
  BRUK: depotfunn 

 

votivkirker 
    BF: gavekirker 

        lovekirker 

    OT: kirker 

   DEF: kirke som er oppført eller særlig beriket på grunn av  

        bestemte løfter om redning eller frelse(ag) 

 

votivmalerier 
    OT: malerier 

 

vrak (fartøy) 
  BRUK: skipsvrak 

 

vuobman 
    OT: fangstanlegg 

   DEF: samisk betegnelse på fangstanlegg som består av lave røyser  

        eller steingjerder som leder inn til en innhegning evt.  

        stup (nom) 

 

værbosetning 
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  BRUK: fiskevær 

 

værelser 
  BRUK: rom (værelser) 

 

værhaner 
  BRUK: vindfløyer 

 

værvarslingsstasjoner 
    BF: meteorologiske stasjoner 

    OT: tekniske anlegg 

    SO: meteorologi 

 

våningshus 
    OT: innhus 

    SO: boliger 

        gårdsanlegg 

        stuer (bygningskategori) 

   DEF: bolighus på en gard (bo) 

 

våpen 
    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

    UT: kanoner 

        sverd 

 

våpenfabrikker 
    OT: industrianlegg 

 

våpenhus 
    OT: kirkers bygningsdeler # 

   DEF: vindfang foran hovedinngangen til kirken, der man i eldre  

        tid skulle sette fra seg sine våpen [...] (ag) 

 

våpenskjold 
    BF: slektsvåpen 

    OT: tegn, skrift og markeringer # 

    UT: byvåpen 

        kommunevåpen 

        riksvåpen 

    SO: heraldikk 

 

vår 
    OT: årstider # 

 

våtmarker 
    OT: naturlandskap 

    SO: kystlandskap 

   DEF: begrep som omfatter sumpmark, myrer, grunne tjern og  

        innsjøer, deltaer, strandenger og grunne bukter og viker  

        langs kysten (nl) 

 

Washingtoncharteret - 1987 
    BF: Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban  

        Areas 

    OT: chartere 

    SO: byer 

        tettsteder 

 MERKN: Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban  

        Areas. Vedtatt av ICOMOS i Washington, 1987 

 

websider 
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  BRUK: nettsteder 

 

World Heritage Convention 
  BRUK: Verdensarvkonvensjonen - 1972 

 

World Heritage List 
  BRUK: verdensarvlisten 

 

world heritage site 
  BRUK: verdensarvlisten 

 

y-kirker 
    OT: kirker 

 

yngre steinalder 
  BRUK: neolittikum 

 

yrkesetikk 
  BRUK: etikk 

 

ytterdører 
    BF: inngangsdører 

    OT: dører 

    SO: inngangspartier 

 

ytterkledning 
  BRUK: veggkledning 

 

yttervegger 
    OT: vegger 

 

ættesagaer 
  BRUK: sagaer 

 

ødegårder 
    OT: gårdsanlegg 

   DEF: gård som er ute av drift som selvstendig bruksenhet (ag) 

 

ødeleggelser 
    BF: plyndring 

    OT: aktiviteter # 

    UT: hærverk 

        vanskjøtsel 

    SO: riving 

        skader 

 

ødeåkrer 
    OT: dyrkingsspor 

    SO: åkrer 

   DEF: sted hvor det tidligere ble drevet jordbruk. I dag er  

        ødeåkrer ofte overgrodde og kan identifiseres ved at de har  

        overflater som er jevnere enn omgivelsene rundt [...]  I  

        tillegg ligger det ofte rydningsrøyser langs kantene (kms) 

 

økologi 
    OT: naturvitenskap 

 

økomuseer 
    OT: museer 

 

økonomi 
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    OT: forvaltning, organisasjoner, jus og økonomi # 

    UT: finansiering 

        forsikring 

        kostnader 

        regnskap 

        utgifter 

        økonomiske analyser 

        økonomiske virkemidler # 

        økonomistyring 

    SO: samfunnsøkonomi 

        verdisetting 

        verdiskaping 

 

økonomibygninger 
  BRUK: driftsbygninger 

 

økonomiske analyser 

    OT: økonomi 

    SO: analyser 

 

økonomiske virkemidler # 
    OT: økonomi 

    UT: avgifter 

        bevilgninger 

        budsjetter 

        erstatning 

        finnerlønn 

        skatter (økonomiske virkemidler) 

        støtteordninger 

    SO: virkemidler 

 

økonomistyring 
    OT: økonomi 

    SO: administrasjon 

        budsjetter 

        regnskap 

 

økosystemtjenester 
    OT: miljøressurser 

 MERKN: alle goder og tjenester mennesker får fra naturen 

 

økser 
    OT: redskaper, verktøy og maskiner # 

 

østerdalsstuer 
    OT: boliger 

    SO: barfrøstuer 

 

østfasader 
    OT: fasader 

 

østsamer 
    OT: samer 

    UT: skoltesamer 

 

øvingsfelt 
  BRUK: militære øvingsfelt 

 

øyer 
    OT: landformer og naturformasjoner # 

    SO: skjærgård 
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ådring (aktivitet) 
    OT: dekorasjonsmaling (aktivitet) 

   DEF: ... etterligning av treets naturlige mønster ved maling (ag) 

 

ådring (dekor) 
    OT: dekorasjonsmaling (objekter) 

 

åkerbruk 
  BRUK: jordbruk 

 

åkerreiner 
    OT: dyrkingsspor 

   DEF: ved dyrking i hellende terreng vil dyrkingsjorden [...]  

        over tid flytte seg nedover og samles ved åkerens laveste  

        kant (na) 

 

åklær 
    OT: tepper 

    SO: veggtepper 

   DEF: 1) teppe som er vevd i tradisjonelt, geometrisk mønster,  

        ofte brukt som veggteppe 2) dial. el. arkaiserende:  

        sengeteppe (bo) 

 

åkrer 
    OT: innmark 

    SO: ødeåkrer 

 MERKN: jorder oppdyrket for avling (ikke beite) 

 

årbøker 
    OT: periodika 

    UT: lokalhistoriske årbøker 

 

årestuer 
    OT: boliger 

   DEF: stue med åre (åpent, firkantet ildsted) på gulvet og åpning  

        for røyken i taket (ljore) 

 

Århuskonvensjonen - 1998 
    BF: Convention on Access to Information, Public Participation  

        in Decision-making and Access to Justice in Environmental  

        Matters 

        Konvensjon om tilgang til miljøinformasjon [...] 

    OT: konvensjoner 

    SO: miljøinformasjon 

 MERKN: Konvensjon om tilgang til miljøinformasjon, allmenn  

        deltakelse i beslutningsprosesser og tilgang til  

        rettsmidler i saker vedrørende miljø. Vedtatt av FN i  

        Århus, 1998 

 

årsberetninger 
  BRUK: årsmeldinger 

 

årsmeldinger 
    BF: årsberetninger 

        årsrapporter 

    OT: periodika 

 

årsrapporter 
  BRUK: årsmeldinger 
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årstider # 
    OT: tid 

    UT: høst 

        sommer 

        vinter 

        vår 

 

åser (bygningsdeler) 
    OT: bjelker 

    SO: takkonstruksjoner 

 MERKN: horisontal bærebjelke eller stokk som ligger parallelt med  

        mønet. Kan også være del av gulvkonstruksjonen. 

 

åstak 
    OT: takkonstruksjoner 

   DEF: bærekonstruksjon for tak hvor de bærende takåsene i sin  

        enkleste form består av rundtømmer lagt parallelt med mønet  

        på utvendige eller innvendige vegger, gjerne av lafteverk  

        (ag) 

 

åttekantkirker 
    OT: kirker 

 

 


