
Retningslinjer for forfattere af artikler til Tings Tale 
Alle forfattere opfordres til at gennemgå retningslinjerne inden artikler indsendes.  
 
Deadline for artikler er 1. februar 
Bemærk 

• Maksimal længde: 5.000 ord, foruden billedtekster, slutnoter og referencer. 
• Materialet må ikke have været offentliggjort andetsteds. 
• Forfattere er ansvarlig for at indhente alle tilladelser til illustrationer. 
• Det forventes at den indsendte artikel har den endelige form. 
• Artiklen skal sendes som en tekstfil i Word. Se retningslinjerne for formatering. 
• Illustrationer, herunder diagrammer, skal sendes særskilt som enkeltfiler. 
• Illustrationerne skal indsendes i TIFF, JPEG, PDF, eller Excel. Disse filer er normalt for store til at 

blive sendt via internettet, og bør derfor placeres i en Dropbox mappe tildelt af redaktøren eller 
sendes ved hjælp af www.wetransfer.com efter aftale med redaktionen. 

o Illustrationer skal leveres i CMYK (ikke RGB) eller gråtone farverum 
o Bemærk, at hvis der indsendes RGB scanninger, vil de blive konverteret til CMYK, hvilket 

kan resultere i farveændringer 
o Underet redaktøren før indsendelse hvis farvenøjagtighed er afgørende 
o Illustrationer skal have en 300 dpi opløsning, minimumsbredde 80 mm 
o Tabeller skal nummereres og have en titel. De skal omtales i teksten som: ”Tabel 1" osv 
o Tabeller i excel bør gemmes som separate filer i .xls eller .xlsx-formatet. 

Fagfællebedømmelser 
Fagfællebedømmelser betyder, at redaktionen udpeger to anonyme fagfæller fra det relevante felt, indenfor 
hver artikels emne. De to fagfæller får artiklen til gennemlæsning, og, hvis de godkender artiklen, er den 
medtaget i bladet. Fagfællerne kan anbefale ændringer, som redaktøren vil videregive til forfatteren, der så 
kan ændre artiklen, så den kan blive offentliggjort. Hvis forfatteren ikke ønsker at ændre artiklen, kan den 
ikke optages i tidsskriftet. 
 
Tilladelser  
Det er forfatterens/forfatternes ansvar at opnå tilladelse til ethvert materiale underlagt copyright, der skal 
gengives. Tilladelser skal være modtaget før eller sammen med indsendelse.  
 
Layout 
Hovedredaktørerne laver layout af tekst og illustrationer. 
 
Korrekturlæsning 
Når redaktøren har lavet layoutet sendes en PDF-fil af artiklen til forfatteren til endelig korrekturlæsning. I 
denne fase kan der ikke foretages større ændringer af teksten.  
 
Gratis eksemplarer	
Forfatteren kan få op til fem gratis eksemplarer af tidsskriftet. 
 
Retningslinjer 

• Artikler accepteres på dansk, svensk, norsk og engelsk. 
• Artiklen skal indeholde et resume (abstract) i det samme sprog som artiklen og på engelsk. 
• Figurtekster skal laves både på artiklens sprog og engelsk. Fotografer skal angives. 

§ Hver figur/illustration skal nævnes i teksten som: Figur 1, Figur 1.1, Figur 4-6 eller 
(fig. 1), (Fig. 1.1.), (fig. 4-6.) osv. 

• Noter skal anføres som slutnoter, ikke fodnoter.  
 

Manuskripter skal indeholde følgende 
• Titel – som kort beskriver artiklens indhold. 



§ Overskrifter i teksten skal være med fed skrift. 
• Konklusion – skal være meningsfuld, men kort, skal opsummere de vigtigste resultater eller 

præstationer. Dette er ikke stedet at indføre nye oplysninger, som ikke allerede findes i teksten. 
• Anerkendelser - kan medtages, hvis det er relevant. De skal være korte og bør gå forud for afsnittet 

Referencer. 
• Resume/Abstract - bør være et kort resumé af artiklen og angiver formål, metode, vigtigste 

resultater og konklusioner (max 250 ord.). Resuméet skal være komplet i sig selv, uden henvisninger 
til tekst eller litteratur citeret i artiklen. Bemærk, at dette abstract ikke er det samme som det abstract 
der er indsendt som forslag til artiklen. 

• Materialer (hvis nødvendigt) 
• Noter - bør være kortfattede. 
• Forfatter (e) adresse (r) - Skriv forfatterens fulde navn, titel, institutionelle tilhørsforhold 

(eventuelt), by, land og e-mail. I tilfælde af flere forfattere, angiv denne information for alle.  
	
	


