
Retningslinjer for artikler til Anno Domini  
Anno Domini er et tidskrift fra Middelalderarkæologisk forum og udkommer en gang årligt. Det er 

muligt for alle studerende og alumni at skrive en artikel til tidsskriftet og der er som sådan ikke 

nogen krav til emnet andet end at det skal holdes indenfor de emnemæssige rammer af faget 

Historisk Arkæologi. Hos Middelalderarkæologisk Forum ønsker vi at sikre os at alle artikler til 

Anno Domino holdes indenfor en klar ramme derfor har vi nogle forventninger til artiklerne som 

udgives. 

Når du skriver en artikel til Anno Domino så forventer vi at artiklen har en længde på 17 A5 sider, 

inkl. billeder og billedtekster  

Artiklen må gerne være baseret på en gammel studenteropgave. Det er imidlertid ikke tilladt at 

henvise til ikke udgivne opgaver som forfatter har skrevet.  

Formalia 

I forhold til formalia har vi følgende forventninger til artiklen 

- Skrevet i Times New Roman  

- Brødteksten skrives i str. 10  

- Overskrifter skrives i str. 14  

- Underoverskrifter skrives med fed i str. 10  

- Der skal være halvanden linjeafstand  

- Og en lige tekstmargen.  

- Billeder nummereres fig 1 osv. 

- Billedtekster skrives i str. 10 kursiv 

- Vi forventer at du anvender fodnotesystemet med henvisninger efter Hikuin-

metoden 

- Vi forventer at litteraturlisten er opsat efter Hikuin-metoden  

Billeder og ophavsret 

Vi forventer at du selv indhenter tilladelser til at bruge de relevante billeder i netop din artikel. 

Indhentning af rettigheder for et billede foregår ved, at du tager kontakt til billedets 

rettighedsindehaver. Dette er typisk en forsker, et museum, eller en hjemmeside. Kontakt kan typisk 

tages via e-mail, hvor du forklarer rettighedsindehaveren situationen. Hertil spørger disse ofte 

hvilken form for tidsskrift og oplag. Her kan du fortælle, at det er et non-profit tidsskrift for 

promoveringen af forskning, som typisk kommer i et oplag på 60-100 eksemplarer. 

 

 


