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Manuskripter indsendes til redaktionen redaktion@vejhistorie.dk
Omfanget bør af hensyn til tidsskriftets rammer ikke gerne overstige 10.500 ord. Mindre kan også godt gøre det.
Illustrationer, kort og evt. grafer og tabeller er meget velsete. Forudsat selvfølgelig, når disse støtter og underbygger
fremstillingen. Forfatteren skal sikre sig rettigheder til at illustrationerne bringes i både den bogtrykte og den digitale
udgave af tidsskriftet.
Ved tilrettelæggelse beder vi forfatterne gå ud fra, at læseren er interesseret, men ikke nødvendigvis sagkyndig på de
vejtekniske eller historisk-arkæologiske områder, hvor forfatteren måske føler sig hjemme. Vi har læsere med såvel
teknisk- naturvidenskabelig og med humanistisk baggrund. Og så alle de andre. Vi skal ”tages ved hånden,” så vi
hurtigt forstår, hvorfor forfatteren har valgt at skrive artiklen, hvad baggrunden er, og hvad den bringer af nyt; og gerne
også hvilke perspektiver, der åbner sig med de fremlagte resultater – eller hvilke gåder, vi fortsat mangler en afklaring
af. En artikel må godt pege lidt ud i fremtiden.
Det letter tilegnelsen, når fremstillingen er leddelt i afsnit med tematiserende overskrifter.
Selvfølgelig er det godt, når forfatteren skriver et klart og præcist, men samtidig smidigt og varieret sprog. Gerne korte
sætningsperioder. Personligt foretrækker redaktionsudvalget grammatisk kommatering, men vi ønsker ikke, at dette skal
hæmme forfattere, der er fortrolige med Sprognævnets komma.
Vi regner med, at forfatteren dokumenterer sin fremstilling ved hjælp af et (slut-)noteapparat og/eller litteraturliste.
Bøger skrives med titlen i kursiv: Iuul, Stig: Fællig og Hovedlod. København 1940. Ved tidsskriftsartikler skrives
tidsskriftet i kursiv og titlen i anførselstegn: Stage, Berit: ”Forbindelsen over Femern Bælt”, i: Vejhistorie nr. 22, 2013,
s. 3-13.
Vi vil gerne præsentere forfatteren i en manchet i indledningen af hæftet eller til artiklen og anmoder derfor om at få
tilsendt forfatterens portrætfoto og kort opremsning af hans eller hendes personlige data på maks. 50 ord.
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