
 

 
 

Forfattervejledning – Levende Viden 

Levende Viden er Sydvestjyske Museers kulturhistoriske årbog. Indholdet er 

populærvidenskabelige artikler, fagligt funderet i museets faglige såvel som geografiske (Esbjerg og 

Fanø kommuner) arbejdsområde, hvilket artiklernes emnemæssige spredning skal afspejle. Der er 

således tale om bred kulturhistorisk formidling med vægt på de gode fortællinger, hvorfor 

forfatterne gerne må vælge en skarp vinkel på deres stof. Målgruppen er primært medlemmer af 

museumsforeningerne og andre lokale, historisk interesserede. Forfatterne er primært ansatte ved 

Sydvestjyske Museer, men vi ser meget gerne, at der hvert år er bidrag fra andre 

arkæologer/historikere, som har gode historier at fortælle fra området. 

 

For at lette det redaktionelle arbejde har redaktionen udarbejdet denne forfattervejledning, og beder 

venligst årbogens forfattere om at læse og følge nedenstående retningslinjer. Det er også en god ide 

at orientere sig om formen i en tidligere udgivelse af årbogen.  

Omfang 

Artiklerne i årbogen skal have en længde på mellem 4 og 10 sider inkl. illustrationer. Med en 

illustrationsprocent på omkring 50, vil det sige, at artiklerne skal være på 2-6 hele tekstsider. En hel 

tekstside svarer til ca. 550 ord pr. side. Hvis ikke krav til en nøjagtig længde er blevet oplyst af 

redaktionen, bedes du i forbindelse med aftalen om levering af en artikel oplyse det nærmere 

anslåede omfang (f.eks. 4-5 sider eller 9-10 sider eller et anslået antal ord). 

Form 

Redaktionen modtager helst teksten i Word-format, Times New Roman, pkt. str. 12.  Teksten skal 

være læselig for ikke-fagfæller. Husk derfor regelmæssige afsnit. Undlad venligst kodning og anden 

formatering end fed skrifttype og kursivering. Udover titel (og evt. undertitel) holdes tekstniveauet 

på afsnitsoverskrifter og brødtekst.  

Referencer og noter 

Henvisninger til litteratur og kilder i teksten optræder som slutnoter, men bør af hensyn til 

læsbarheden holdes på et absolut minimum. Slutnoterne angives med arabertal og anbringes i 

teksten efter punktum (medmindre noten henviser til et specifikt ord alene). Litteratur og 

kildemateriale oplistes sidst i artiklen. Referencer angives således: 

Siemen, P. 2004: Middelaldergårde og tofter på Esbjergegnen, Hikuin, 21, s. 29-54. 

Forsyth, H., G. Egan 2005: Toys, Trifles and Trinkets. Base-metal Miniatures from London 1200-

1800. London.  

Vestergaard, T.H. 2010: Tegleksporten fra Flensborg Fjord. i: Clausen, K.H. og T.A. Vestergaard 

(red.) Flensborgsten – om murstensformater, teglhandel og arkitektur. Museum Sønderjylland, s. 

22-32. 

Bemærk at 2. linje er hængende med 0,5 cm. (Gå ind i Afsnit under Indrykning). 



 

 
 

Forfatteroplysninger 
Artiklen ledsages af en vignet med forfatteroplysninger. Navn, titel (evt. arbejdssted) og 

emailadresse. Disse angives sammen med øvrige oplysninger i det medsendte dokument 

”Artikeloplysninger_LV”, der udfyldes og medsendes artiklen. 

Retskrivning 
Af hensyn til det overordnede indtryk tilstræbes ensartede skrivemåder. Generelt følges 

anvisningerne fra retskrivningsordbogen, og der skal bruges så få forkortelser som muligt. Årstal og 

henvisninger til perioder og århundreder skrives således:  

16. århundrede 

1500-tallet 

1920’erne 

Tal til og med ti skrives med bogstaver med mindre, der er tale om ordenstal som fx 2. linje. 

Ved datoer ikke forkortelser, dvs. ikke d. 5. febr., men den 5. februar.  

Der anvendes grammatisk kommatering. 

Alle illustrationer (fotos, tegninger, tabeller mm.) benævnes Ill. 1, Ill. 2. osv. Det vil være en stor 

hjælp hvis billedfiler navngives tilsvarende. 

Billedmateriale og billedtekst 

Der skal indleveres billedmateriale svarende til minimum 1 billede pr. 500 ord – men gerne flere. 

Det kan f.eks. være fotografier, kort, gengivelser af grafik eller figurer. Det er vigtigt, at billederne 

ligesom teksten medvirker til at gøre fortællingen indbydende og interessant. Artiklens forfatter er 

selv ansvarlig for at have opnået brugsret til det indleverede billedmateriale (se evt. mere her: 

www.ophavsret.dk og www.ubva.dk, hvor du bl.a. kan finde e-bogen ”Ophavsret for begyndere. En 

håndbog for ikke-jurister”).  

Billedfiler modtages helst i jpg eller tiff-format i en minimumsopløsning på 300 dpi i 100% 

størrelse. Billederne ledsages af en relevant billedtekst og angivelse af ophav. Figurer, billeder og 

lignende indsættes IKKE i manuskriptet, men leveres til redaktionen i ovennævnte form (f.eks. pr. 

email, usb-stick, cd-rom, filoverførsel el. lign.).  

Mindre citater fra teksten anvendes desuden som appetitvækkende grafiske elementer. Udvælg 

derfor gerne tre-fire relevante og interessante korte citater fra brødteksten.  

Billedteksterne og citaterne bedes leveret i et særskilt dokument med tydelige angivelser af filnavn 

samt evt. ønsker om placering i artiklen. Billedteksten ledsages af oplysninger om ophav i form af: 

fotograf, evt. museum, arkiv, institution eller hvor man i øvrigt kan finde billedet samt datering. 

  

http://www.ophavsret.dk/
http://www.ubva.dk/


 

 
 

Redaktionsprocessen 
Redaktionsprocessen foregår som en dialog mellem forfattere og redaktion, og foregår i korte træk 

som følger: 

1) På baggrund af forfattertilsagn og forslag fastlægger redaktionsgruppen senest i marts, 

hvilke artikler der medtages i årets udgave af Levende Viden. Forfatterne får umiddelbart 

herefter besked. 

2) Forfatterne indleverer deres artikel (inkl. illustrationer) samt dokumentet med 

artikeloplysninger inden den gyldige deadline (i skrivende stund 1. maj). 

3) Herefter foretages den første korrekturlæsning af artiklen af en 1.- og 2.- læser fra 

redaktionen med særligt fokus på indhold, sammenhæng og fremstilling. 

4) 1.-læseren sender korrekturen samt en overordnet tekstkarakteristik tilbage til forfatteren 16. 

maj. Tekstkarakteristikken påpeger den overordnede strukturering og læsbarhed af artiklen i 

forhold til målgruppen (og forfattervejledningens anvisninger) og kommer med en række 

overordnede henstillinger til forbedringer. Korrekturen gør opmærksom på specifikke 

faglige/faktuelle unøjagtigheder og væsentlige sproglige problemstillinger. 

5) Forfatteren forholder sig til og gennemarbejder de modtagne ændringsforslag og indsender 

en bearbejdet udgave inden deadline 1. august.  

6) Efter modtagelsen af de færdige artikler drøfter redaktionen disse. I meget få tilfælde kan 

forfatterne atter blive bedt om at rette enkelte detaljer, men artiklerne er på dette tidspunkt i 

udgangspunktet færdige og bliver derfor godkendt til udgivelse eller – i særlige tilfælde - 

udsat til næste år. Redaktionen forbeholder sig retten til at rette mindre sproglige eller 

meningsforstyrrende fejl uden dialog med forfatterne.  

7) Forfattere til artikler modtager to eksemplarer af bogen ved udgivelsen. 

 

Indsendelse af artikler samt evt. spørgsmål sendes til hovedredaktøren (Mikkel, mik@create.aau.dk, 

tlf. 31 20 86 14)  

Redaktionen pr. 23. 2. 2015 
Mikkel Kirkedahl Nielsen (red.) 

Flemming Just  

Anne-Sofie Lundtofte 

Mette Slyngborg 

Steen Thrane Frydenlund Jensen 

  

mailto:mik@create.aau.dk


 

 
 

 

Redaktionens årshjul 
 Februar: 

Redaktionsmøde om ideer og 
muligheder for årets udgivelse. 

Hovedredaktøren kontakter senest i 
marts forfatterne og aftaler 

igangsætning af artikelskrivning. 

April: 
Redaktionsmøde (evt.) 

Indhentning af trykkeritilbud / aftale 
om forløb 

Maj: 
1. maj: deadline for indlevering af færdige 

artikler. 
 

2. maj: Redaktionsmøde:  
Overblik og uddelegering af  artikler (2 
redaktører pr. artikel - en primær og en 

sekundær) 
 

15. maj:  
Redaktionsmøde: drøftelse af artikler (sproglig 
tone, indhold osv) før korrektur og levering af 

tekstkarakteristik  til forfattere (16. maj). 

August:  
1. august: Korrektur retur fra 

forfattere til primærredaktører for 
endelig version. 

 
15. august:  

Redaktionsmøde: 
Samlet materiale vurderes, 

rækkefølge, billeder til omslag 
bestemmes mm. 

September:  
Indlevering af materiale til 

trykkeriet. Bekræftelse af forhold 
som antal, tidsplan, udstyr, layout 

mm. 
 

Medio september: 
Modtagelse af pdf med 1. korrektur 

fra trykkeriet. 
 

Redaktionsmøde (rettelser) 
Rettelser retur til trykkeriet. 

Oktober: 
Modtagelse af trykklar opsætning til 

2. korrektur. 
 

Redaktionsmøde (sidste rettelser). 
Korrektur retur til tryk. 

 
Ultimo oktober:  

Annoncering forberedes. 

November: 
Primo november: 

Annoncering af udgivelsen (presse 
og egne kanaler) iværksættes. 

 
20. november: 

Færdigtrykte bøger ankommer fra 
trykkeriet.  

Fordeling af eksemplarer til 
museumsforeningerne og 

forhandlere samt evt. presse 
/anmeldere. 

 
Udgivelse. 


