
Veiledning til forfatterne 
 
AM-Profil 
 
Tema og behandling 
AM-Profil skal speile virksomheten på Arkeologisk museum på tvers av fag og disipliner. Serien blir 
ikke fagfellevurdert. AM-Profil er en «all round»-serie som skal publisere rapporter, museumsfaglige 
artikler og bøker, lærebøker, konferansebidrag, oppslagsverk, kompendier osv. 
 
Ferdig manus blir først behandlet i Redaksjonsutvalget der det oppnevnes en redaktør, fortrinnsvis 
blant medlemmene i Redaksjonsutvalget eller AM Forlag.  
AM-Profil vil bli publisert på museets hjemmeside i tråd med museets vedtak om Open Access. 
Forfattere må skrive under at de aksepterer disse betingelsene.  Det vil i hvert enkelt tilfelle bli 
vurdert om manuset skal trykkes.  
 
Manuskript 
AM-Profil blir i hovedsak publisert på norsk, men også andre nordiske språk og engelsk, vil bli 
akseptert. Manus der det er hensiktsmessig, bør inneholde abstract på engelsk (ca 200 ord) og 
minimum tre «key words». Abstract skal inneholde hovedpunktene og resultater i manuskriptet.  
 
Alle manuskripter, uavhengig av språk skal leveres feilfritt.  
 
Det er ingen begrensninger i volum.  
 
Tittelen skal være kort og dekkende, uten forkortinger og paranteser. I hovedteksten skal det ikke 
brukes flere enn tre nivåer i overskrifter. Det markeres i manuskriptet hvor eventuelle 
tabeller/illustrasjoner/figurer skal plasseres. Manuskriptet leveres med skriftstørrelse 12. Avsnitt 
markeres med blank linje. Det skal ikke brukes innrykk. Manuskriptet skal ha flytende høyremarg. 
 
Ved innlevering av manuskript skal forfatterens fulle navn, kontoradresse, e-postadresse og 
telefonnummer oppgis. Manuskriptet, illustrasjoner, tabeller og fotografier sendes til Arkeologisk 
museum på e-post, eller leveres på CD sammen med en identisk utprintet kopi. CD skal merkes med 
forfatterens navn.  
 
 
Produksjonstekniske krav 
Manuskriptet leveres som worddokument.  
 
Tekstens bruttoformat er 210 x 291 mm, nettoformatet 173 x 245 mm og spalteformat 83 x 245 mm, 
bredde nevnt først. 
 
Illustrasjoner/fotografier skal ha følgende bredde:  
Halv spalte: 41 mm 
En spalte: 83 mm 
1,5 spalter: 117 mm 
To spalter: 173 mm 
 
Tabell- og figurtekster leveres som egen fil.  
 
Digitale filer kan leveres i følgende format og oppløsing: 



Foto som jpg eller tif med minimum oppløsing 300 dpi i ønsket størrelse. Illustrasjoner som jpg eller 
tif med minimum oppløsning 600 dpi i ønsket størrelse, pdf fra Photoshop med minimum oppløsning 
600 dpi i ønsket størrelse, eller pdf fra Illustrator eksportert med valget ”Press quality” i ønsket 
størrelse. 
 
Figurer og tabeller 
 
Henvisninger til figurer og tabeller i teksten:  
Figurer i teksten refereres på følgende måte: (Fig. 1) 
Flere figurer i teksten: (Fig. 1 og 2) eller (Fig. 4–6) eller (Fig. 2a–d)  
Tabeller i teksten refereres på følgende måte: (Tabell 1) 
Flere tabeller i teksten: (Tabell 1 og 2) eller (Tabell 4–6) eller (Tabell 2a–d) 
 
Figur- og tabelltekster:  
Fig. 1. Nummereres forløpende fra 1 og oppover.  
Tabell 1.  Nummereres fortløpende fra 1 og oppover 
 
Figur- og tabellteksten kan inneholde tilleggsinformasjon, eksempelvis:  

• Hvis figuren/tabellen er bearbeidet av en annen forfatter: Etter Østerdal (1999:205, Fig. 8.3, 
Fig. 8.5) eller Etter Gamsun et al. (1997:20).  

• Foto/grafikk, tegning: navn, institusjonsnavn 
• Copyright: © navn og /eller institusjonsnavn  

 
Figur og tabell tekster leveres som egne filer.  
 
Tabeller leveres som excel-dokument. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det er forfatters ansvar å innhente copyright på illustrasjoner.    
 
 
Referanser til kilder/litteratur 
Det oppfordres til å benytte referansesystemet til AmS-Varia (se http://am.uis.no/publikasjoner/). 
Det er imidlertid er det viktig at en velger at hensiktsmessig system og er konsekvent i forhold til det 
valgte systemet. 
 
 

http://am.uis.no/publikasjoner/

