
Forfattermanual. Vends Herreds Udgiverselskab. 

1. kriterier 

Artiklerne kan skrives af amatører og professionelle 

Artiklerne skal have et lokalt tilsnit med et lokalhistorisk indhold 

Artiklerne skal være nærværende og brugervenlige for bogens læsere 

Artiklerne må ikke være injurierende eller stødende 
 
2 sprogbrug, læselighed, længde 
Artiklerne skal være læsevenligt skrevet 
Artiklerne må ikke være alt for lange 
Artiklerne skal indledes med en motivering for at skrive den valgte historie 

Artiklerne skal have afsnitsoverskrift til hvert nyt kapitel 
 

3. Tegnsætning (klammer og parenteser) 

I artiklerne bruges kommaer i stedet for klammer/parenteser 
 
4. Kildeangivelser og noter 

I nødvendigt omfang angives kilder. Noter kan benyttes i et omfang, der ikke hæmmer læsevenligheden 
 
5. Billeder, opløsning, skarphed 

Forfatterne fremskaffer selv billeder, undtaget købebilleder, til deres artikel  

Der tilstræbes at bruge originale billeder til artiklerne 

Opløsningen skal være 300 dpi eller derover 

Billederne skal være skarpe 

Redaktionen kan være behjælpelig med at scanne billederne 

Lokalarkiverne stiller deres billeder til artiklerne gratis til rådighed  
 
6. Ophavsret og copyright 

Redaktionen fører kontrol med, at at ophavsrets- og kopiretsloven følges 

Billeder og kort skal kildeangives i henhold til ovennævnte regler 

Hvis nogens ophavsret eller copyright krænkes, skal henvendelse ske til Vends Herreds Udgiverselskab, dette vil blive 

anført i årbogen. 
 
7. Redaktionens ret og pligt til at redigere, kassere m.m. 

Redaktionen arbejder tæt sammen forfatterne og kan redigere og kassere artikler, hvis: 

Artiklen krænker nogen 

Artiklen ikke overholder reglerne i loven om ophavs-og copyright 

Artiklen indeholder faktuelle fejl 

Redaktionen opgaver er: 

at sørge for geografisk spredning af artiklerne indenfor Vends Herred,  

at sørge for valg af relevante emner, 

at finde nye forfattere og at reglerne i ophavs-og copyrightloven overholdes,  

at deadlines overholdes,  

at redigere artiklerne, så de er læsevenlige, og årbogen derved bliver interessant. 
 
8. Deadlines 

1. maj tilsagn fra forfattere om at ville skrive en artikel 

15. august frist for færdigt manuskript. Sendes på mail til selskabets formand 

1. september første redaktionsmøde, artikler godkendes og fordeles til redaktionsmedlemmerne 

1. oktober frist for klar til trykkeri 

første fredag i november udgivelse af årbogen. 

 

Vigtigt. Forfatterne bedes IKKE gå i aviser, ugeaviser eller lokal-tv med artikler, som bliver bragt i 

årbogen inden julehandelen er overstået. 


