Fra Himmerland og Kjær Herred, retningslinjer for manuskripter

Deadline for manuskripter er 1. september. Der modtages principielt kun trykklare manuskripter.
Manuskripter skrives i Word, Times New Roman, uden orddeling, med løs bagkant, og med fjernet
tilføjelse af afstand før og efter afsnit. Hængende indrykning og andre koder må ikke anvendes. Ved
nyt afsnit bruges tabulering, 0,5 cm.
Manuskript leveres som selvstændig fil. Illustrationer leveres som selvstændige filer, og hver fil
navngives med artiklens titel + Fig 1. osv. Det påhviler den enkelte forfatter at afklare copyright
inden indsendelse af illustrationer. Manuskript og illustrationer leveres samtidig.
Manuskripter må indeholde to afsnitsniveauer, dvs. artiklen titel og mellemrubrikker, dvs.
afsnitstitler. Hvor man ønsker illustration placeret angives det med Fig. 1. Billedtekst, i kursiv.
Illustrationer indsættes ikke i manuskriptet. Noter skrives som slutnoter, og nummereres med
arabertal. Artikler skal ikke nødvendigvis skrives med noter. Oversigter over materiale og litteratur
deles om nødvendigt i en rubrik kaldet ”Upubliceret materiale,” der f.eks. kan rumme oversigt over
materiale i Rigsarkivet el.lign, samt i Litteratur. Litteraturlisten opstilles forfatteralfabetisk efter
efternavn, derpå titel på værk, eventuel artikel og værk hvori den findes, derpå evt. sidetal, derpå
årstal.
I praksis ser det således ud:

Artiklens titel (Som er skrevet i 16 p fed)
Af Artiklens Forfatter (Som er skrevet i 14 p kursiv)
Introduktion (Som er skrevet i 12 p fed)
Og her starter så brødteksten (som er skrevet i 12 p normal) hvor forfatteren introducerer sin artikel,
og fortæller om det som han/hun vil skrive om. Nu vil forfatteren så gerne have indsat en
illustration.
Fig. 1. Her er den første illustration, og dette vil så være billedtekst. Foto: Forfatteren. Eller Maleri
på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
Og nedenunder fortsætter brødteksten så. Muligvis forekommer der så en note.1 Og brødteksten
fortsætter.
Upubliceret materiale (Sættes med 10 p fed.)
Rigsarkivet
Gamle papirer, 1660-1700.
Lokalhistorisk Arkiv for Området
Gamle papirer om noget andet, 1700-1701.
Litteratur (Evt. og publiceret kildemateriale)
Hansen, Hans: En stor bog om noget, 2015.
Nielsen, Hans: En artikel om noget. I: En stor bog om noget, s. 333-334, 2015
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Nielsen 2015 s. 333. Noterne sættes som Times New Roman 10 p.

