Manuskriptvejledning for NORDICA – tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik
NORDICA er et dansk tidsskrift, som modtager artikler skrevet på dansk, svensk eller
norsk. Artiklerne publiceres i bogform en gang årligt (december måned) – og det er
vort håb fremadrettet, at kunne publicere Nordicas indhold elektronisk på
tidsskrift.dk efter 12 måneder. Artiklerne underkastes anonym
fagfællebedømmelse. Deadline for Nordica 2021 er 1. august 2021.
Levering af manus
Manuskriptet leveres i elektronisk form som Microsoft Word-fil eller RTF-fil.
Manuskriptfilen sendes til Lise Præstgaard Andersen på lisepa@sdu.dk og til Maria
Davidsen på davidsen@sdu.dk.
Længde
Artikler kan maksimalt have et omfang på 25 sider a 2.200 tegn inkl. mellemrum,
hvis ikke andet er aftalt med redaktionen.
Typografi
Benyt en standard-font/skrifttype (fx palatino linotype eller times) i 12 pkt.
Resume/Abstract
Sammen med artiklen sendes et resume/abstract på dansk, svensk eller norsk og et
på engelsk, som opsummerer hovedargumentet og konklusionen (10-12 linjer).
Nøgleord/keywords
Desuden anføres 4-5 nøgleord/keywords (ligeledes et sæt på dansk, svensk eller
norsk og et sæt på engelsk).
Noter
. NORDICA bruger slutnoter.

Referencelisten bør som minimum
indeholde oplysninger om:
Monografier: Forfatternavn(e)/Redaktør(er), årstal, titel, forlag.
Eksempel: Iversen, Stefan, Nielsen, Henrik Skov, & Ringgaard, Dan (red.). (2003).
Ophold: Giorgio Agambens litteraturfilosofi. København: Akademisk Forlag.
Antologier: Forfatternavn(e), årstal, titel på bidrag, navn på redaktør(er), titel på
værk, bidragets sidetal, forlag.
Eksempel: Knudsen, Karin Esmann (2013). Et paradis på jord: Haven som sted. I
Malene Breunig, Søren Frank, Hjørdis Brandrup Kortbek og Sten Pultz Moslund
(red.), Stedsvandringer: Analyser af stedets betydning i kunst, kultur og medier (s.
177-202). Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Artikler: Forfatternavn, årstal, titel på bidrag, titel på tidsskrift samt årgang/bind og
nummer, bidragets sidetal og DOI.
Eksempel: Iversen, Sara Mosberg (2016). Play and Productivity: The Constitution of
Ageing Adults in Research on Digital Games. Games & Culure, 11(1-2), 7-27. DOI:
10.1177/1555412014557541.
Citater
Citater i brødteksten kan bringes på udenlandsk originalsprog -med dansk
oversættelse i en note.
Kortere citater placeres inde i brødteksten og markeres med anførselstegn – ”for
citat begyndt og” for citat slut. Længere citater – på mere end 3 linjer – markeres
med indrykning og en blank linje før og efter citatet.

Efter citatet anbringes referencen i parentes. Den skal indeholde
forfatterens/redaktørens efternavn, udgivelsesåret på den tekst, hvorfra der citeres,
og en sidehenvisning.
Eksempel: (Knudsen, 2013, s. 189)
Fremgår navnet allerede af teksten, kan man nøjes med årstal og sidehenvisning;
fremgår navn og årstal allerede, kan man nøjes med sidehenvisning.

Illustrationer
Illustrationer (billeder, figurer og tabeller) kan ikke bringes uden forudgående aftale
med redaktionen. Billeders opløsning skal være mindst 300 dpi, stregtegninger
minimum 600 dpi og helst 1200 dpi (målt på billedet i den størrelse, det skal
gengives i).
Det skal tydeligt markeres med kantede parenteser samt blanke linjer ovenfor og
nedenfor, hvor billeder, figurer og tabeller skal placeres.
Medsend billeder i separate filer. Alle billedfiler skal navngives, så det fremgår klart,
hvor billederne hører til.
Evt. ophavsrettigheder skal være afklaret.
Særligt om anmeldelser
Anmeldelser til NORDICA skrives i princippet efter ovennævnte retningslinjer. Dog
bliver anmeldelser ikke fagfællebedømt. De gennemlæses, og godkendes af
redaktionen..
Anmeldelser kan have en længde på 1-12 sider a 2200 enheder.
Anmeldelsens overskrift skal korrespondere med titlen på det anmeldte værk og
følge denne model:
Forfatternavn(e)/Redaktør(er), titel: undertitel, forlag + år, antal sider.
Eksempel: Flemming Behrendt, Livsrusen: En bog om Henrik Pontoppidan, Gads
Forlag 2019, 712 sider.

