RICHTLINIEN

Arkæologi i Slesvig | Archäologie in Schleswig
Retningslinjer for bidrag til symposieberetningen
Status: 02.2020

Artiklerne bliver publiceret som fagfællebedømte artikler i tidsskriftet
Arkæologi i Slesvig /Archäologie in Schleswig, der også udkommer som
e-publikation på Det Kongelige Biblioteks tidsskrift.dk.
Trykt format
Tekst:

Sprog:
Adresse:
Litteraturhenvisninger:

11,8 × 16,8 cm; 2 spalter á 5,65 cm
Teksten skal være mellem 15.000 og 30.000 tegn, inkl. litteraturhenvisninger.
Manuskriptet skal indeholde følgende: Overskrift, forfatternavn,
engelsk abstract (ca. 250 ord) hovedtekst (inddelt i kapitler og afsnit),
litteraturhenvisninger, figurtekster på dansk/tysk, figurtekster på engelsk,
forfatterens adresse.
Undgå så vidt muligt noter, eller hold antallet af noter på et lavt niveau.
Artiklen kan skrives på dansk eller tysk.
Fuldt navn og adresse samt e-mail-adresse.
Naturvidenskabelig citering (Harvard). I teksten står forfatternavn med
kapitæler, årstal og citerede sider (Lomborg 1973, 48). I litteraturlisten skal
hele citatet stå i alfabetisk rækkefølge. Her angives artiklens fulde sidetal,
og ved monografier også udgivelsessted. Udgravningsberetninger og
henvisninger til web-adresser skal integreres i litteraturlisten.
Eksempler på litteraturhenvisninger:
Lomborg 1973: E. Lomborg, Die Flintdolche Dänemarks. Nordisk
Fortidsminder, Serie B in quatro, bd. 1. København 1973.
Hatz 2001: G. Hatz, Der Münzfund von Goting-Kliff/Föhr. Numismatische
Studien 14. Hamburg 2001.
Voss 1993: O.Voss, Jernudvinding. S. Hvass/B. Storgaard (red.), Da klinger i
muld… 25 års arkæologi i Danmark. København, Århus 1993. S. 203-209.
Heidemann Lutz 2015: L. Heidemann Lutz, HAM 5298 Valsbæk, Bevtoft
sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev Amt. Stednr. 200402, sbnr. 263.
Udgravningsberetning nr. 462.

Aflevering:

1

Dit bidrag kan afleveres på DVD/CD, mail, Dropbox, eller WETransfer.

Program og format:

Vi foretrækker MSWord, OpenOffice eller andre filkompatible formater.
Undgå så vidt muligt formatering, orddeling, tabulatorer, sidehoved eller –
fod, sidetal etc. Brug den samme str. Bogstaver igennem hele dokumentet
og enkelt linjeafstand.

Illustrationer:

Max otte illustrationer. De skal navngives, som de kommer i teksten
(01. jpg/tif, 02.jpg/tif, 03.jpg/tif osv). Illustrationerne må ikke være del af
tekstdokumentet, men skal gemmes som selvstændige filer. Tabeller skal
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så vidt muligt laves i Excel. En liste over illustrationer samt figurtekster skal
afleveres. Formater for illustrationer: Enkelt spaltebredde (5,65 cm), dobbelt
spaltebredde (11,8 cm), eller hele siden (16,8 cm x 11,8 cm inkl. figurtekster).
Hvis din artkel handler om en bestemt lokalitet, er første figur altid dette
standardiserede kortudsnit af Slesvig-området. Marker den omtalte lokalitet
på kortet. De derefter følgende figurer er benævnt fig. 2, fig. 3 etc- (højst op
til fig. 9).

Fig. 1. Geografisk placering af findestedet.
Vektortegninger:

Planer, kort, profil- og plantegninger afleveres som vektortegning (*.eps, *.ai,
*.pdf etc.). Anvendte skrifttyper skal afleveres separat eller indlejres i filen.
Alt, hvad der ikke er relevant for publikationen, skal fjernes. Undgå effekter
(f.eks. 3D, skygger etc.).

Diagrammer:

Kan afleveres som f.eks. Excel-fil, husk også at aflevere alle talværdier. Der må
ikke bruges formateringer eller effekter. Brug helst søjlediagrammer frem for
andre former. Undgå effekter (f.eks. 3D, skygger etc.).

Rastertegninger:
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Digitalfotos og scanninger afleveres som regel i formaterne *.jpg eller *.tif.

Opløsning:

Stregtegninger i sorthvid, f.eks. genstandstegninger skal foreligge i 1200 ppi
(pixel per inch), mens gråtonebilleder skal afleveres i 600 ppi.

Digitale fotos:

Digitale fotos generes ofte til 72 ppi og må ikke interpoleres, de skal foreligge
i originalstørrelse. Screenshots accepteres ikke.

Scanninger:

Scanninger skal gemmes som *.tif-fil og uden filtre i den korrekte opløsning:
600/1200 dpi.

Billedbearbejdning:

(friskrabning, nordpile, markeringer, målestok etc): Må kun foretages i lag og
gemmes som *.tif eller *.psd. Ingen effekter eller rammer, brug sans-serifskrifter/ 8 pt.
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Tekst i billeder:
Copyright:

Spørgsmål vedr.
manuskriptet rettes til

Kun sans-serif-skrifter (eksempelvis Myriad, Swiss, Arial, Frutier, Helvetica)
størrelse mellem 5 og 8 pt. Mindste konturtykkelse 0,1 mm.
Forfatterne er selv ansvarlige for overholdelse af copyrights.
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pekr@msj.dk
Mette Nissen
meni@msj.dk
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Spørgsmål vedr.
Layout og opsætning:
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Ralf Opitz
r.opitz@ufg.uni-kiel

