Redaktionel vejledning til forfatterne
1. Manuskripter afleveres normalt pr. mail med angivelse af det benyttede
tekstbehandlingsprogram.
2. Alle særmarkeringer, herunder vekslende skriftgrad, automatisk eller manuel orddeling, lige
højremargin og manuelt linje- eller sideskift, undgås. Ønsker om speciel udformning af
typografien kan markeres med almindelige korrekturtegn i marginen af en udskrift.
Der anvendes tabulatorindrykning ved begyndelse af nyt afsnit (ikke blanktegn); der
kan anvendes kursiv, mens fed skrift og spatieret skrift bedes undgået.
3. Bidrag kan have slutnoter, aldrig fodnoter; notetallet sættes som potenstal (uden afsluttende
parentes) og anbringes efter et eventuelt interpunktionstegn. Anvendelse af noter i anmeldelser
begrænses.
4. Kortere citater (op til tre linjer) står i den løbende tekst og markeres med anførselstegn (»..«).
Længere citater sættes med indryk, uden anførselstegn og med blank linje før og efter citatet.
Citater gengives bogstav- og tegnret efter originaltryk, håndskrift eller en videnskabelig udgave.
De verificeres omhyggeligt og nøjagtigt af forfatteren. Udeladelse i citater angives ved (...),
denne angivelse anvendes ikke i begyndelsen eller slutningen af citater.
5. Kommasætningen følger det af Retskrivningsordbogen autoriserede system.
6. Retskrivningsordbogens staveformer respekteres.
7. Anvendelsen af forkortelser begrænses, og alle ikke almindeligt udbredte forklares.
8. En evt. litteraturliste udformes efter følgende model:
Dal, Erik: Nordisk folkeviseforskning siden 1800. Omrids af text- og melodistudiets
historie og problemer især i Danmark. København 1956.
DDO = Den Danske Ordbog 1-6. København 2003-2005.
Falk, Hjalmar og Alf Torp: Dansk-Norskens syntax i historisk fremstilling. Kristiania
1900.
Karl Magnus' krønike, v. Poul Lindegård Hjorth. København 1960.
Kousgård Sørensen, John (anm.): Aage Hansen: Om Peder Laales danske ordsprog, i:
Danske Studier 1992, s.135-137. København.
Lundgreen-Nielsen, Flemming: Anders Sørensen Vedel og Peder Syv. To lærde
folkeviseudgivere, i: Flemming Lundgreen-Nielsen og Hanne Ruus (red.): Svøbt i
mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700. Bind 4, s.153-373. København 2002.
I litteraturlisten optages normalt kun titler der henvises til i artiklen.
9. Bidrag kan ud over på dansk affattes på norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk.
10. Artikler forsynes – af forfatteren – med et engelsk, tysk eller fransk resume på ca. 10 linjer.
11. Bidrag til en årgang skal være redaktionen i hænde inden 1. april i udgivelsesåret.	
  

