Sigtuna museum
_____________________________________________________________________________________
Manual för etiketter till föremålsbackar:
Backetiketterna skall formges enligt exempel på nästa sida. Dokumentmallen ”mall backetiketter.doc” är
upplagd i tabellform, med fem etiketter på varje sida. Sidmarginalerna är 1,27 cm runt om
(marginalalternativet ”smal” i Word) och radhöjden i tabellen är 5,20 cm. Styckeplacering 0,2 cm
vänster/höger.
Till vänster på etiketten skrivs landskap, socken, år, fastighet (eller ort), RAÄ-nummer samt vårt
undersökningsID (som tilldelas av museet). Typsnittet är Franklin Gothic Book 20 punkter.
Till höger skrivs materialterm och eventuell undertyp nedanför. Platsen längst ned är reserverad för
Sigtuna museums logotyp. Typsnittet är Franklin Gothic Demi, 28 punkter i materialtermen, och 22
punkter i eventuell undertyp. Om det placeras flera olika material i en och samma back kan fontstorleken
minskas enligt den nedre blanketten i exemplet på nästa sida.
Uppgifterna kan skrivas in direkt i dokumentmallen. Behövs flera sidor, kopiera mallen och klistra in på
nästkommande sida.
Etiketten fästs längst till vänster på föremålsbackens gavel med rostfri klammer (exempel på bild ovan).

Manual för nummeretiketter till föremålsbackar:
Etiketter för föremålsnumrens intervall skrivs i separat etikettmall.
Mallen är upplagd i tabellform, med 3x5 etiketter på varje sida. Sidmarginalerna är 1,27 cm runt om
(marginalalternativet ”smal” i Word) och radhöjden i tabellen är 5,20 cm.
Typsnittet på etiketten är Arial Unicode MS, 20 punkter bold.
Uppgifterna kan skrivas in direkt i dokumentet ” mall etikett intervall föremålsnummer.doc”. Behövs flera
sidor, kopiera mallen och klistra in på nästa sida etc.
Etiketten fästs längst till höger på backens gavel med rostfri klammer (se exempel på bilden ovan).

Manual för fyndetiketter till fyndaskar:
Etiketter för fyndaskar skall vara ca 40 mm breda och ca 35 mm höga.
Typsnittet på etiketten är Arial 9 punkter, bold i huvudet (landskap, socken, år & fastighet) och normal för
övriga uppgifter.

Manual för etiketter till kartonger:
Etiketter till kartonger skrivs enligt samma mallar som till föremålsbackar, med separata etiketter för
nummerintervall. De placeras på kartongens gavel på samma vis som etiketterna på backarna.

Exempel på etiketter till föremålsbackar och kartonger:

KERAMIK

Up Sigtuna
Guldet 15 1982
RAÄ 195:1

CI

198206
Up Sigtuna
Professorn 1 1999-00
RAÄ 195:1

DEGLAR SLAGG GLAS
BÄRNSTEN

199909

Exempel på etiketter med nummerintervall för föremålsbackar:

2 - 359

370 - 405

Exempel på etiketter till föremålsaskar:
Landskap Socken
Fastighet År

Up Sigtuna
Guldet 15 1982

Fyndnummer

Fnr: 808

Material
Sakord
Vikt

Material: Ben
Sakord: Vinare
Vikt: 8 g
UndersökningsID

198206

406 - 501

