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Illustrasjoner
Hver artikkel kan inneholde inntil 4-5 relevante illustrasjoner. 
Illustrasjoner sendes elektronisk i tilstrekkelig høy oppløsning, typisk 
ca. 3 MB for fargefotos. (Vær oppmerksom på at Norsk Arkivforum 
normalt trykkes med alle illustrasjoner i sort-hvitt. Dette kan ha 
betydning ved utforming av grafer, tabeller o.l.) Illustrasjoner skal ha 
en tekst, med rettighetsmarkering det dette er aktuelt (f. eks.: Foto 
Odd Amundsen ©Riksarkivet). Gjengivelse må være avklart med 
rettighetshaver. Kontakt redaksjonen ved tvil.

Illustrasjoner med tekst leveres på egne filer, merket ill. 1, ill. 2 osv. 
Bildetekstene merkes i forhold til dette. I løpende tekst markeres 
ønsket plassering slik: <ill. 1 med bildetekst inn her> 

Etter lest korrektur vil manuskriptet med forslag til redaksjonelle 
endringer bli returnert til forfatter for eventuelle kommentarer.

Publisering
Norsk Arkivforum er primært en papirbasert skriftserie. Arkivar-
foreningen forbeholder seg retten til å publisere hele eller deler av 
tidsskriftet på foreningens nettsider.

FORFATTERVEILEDNING  
NORSK ARKIVFORUM
Artikler til Norsk Arkivforum sendes elektronisk til redaksjonskomi-
teen ved Vilhelm Lange (vilhelm.lange@gmail.com). Artikkellengde 
bør normalt ligge mellom 4000 og 8000 ord. Avvik avklares med 
redaksjonen. 

Manuskripter leveres i Word. Teksten skal være uformatert Calibri 11 
pkt . Enkel linjeavstand. 

Sammen med artikkelen skal forfatteren sende opplysninger om 
utdanning (siste oppnådde grad med år og lærested), samt nåværende 
stilling og arbeidssted, eventuelt også tidligere stilling i den grad det 
er relevant for artikkelen.

Utforming av manuskript
1. Artikkelforfatters navn på egen linje.
2. En kort overskrift, eventuelt også en kort supplerende underover-

skrift. Redaksjonen kan forkorte titler.
3. En ingress (om ønskelig) på inntil ca. 100 ord. Fagfellevurderte 

artikler skal ha et resymé/abstract.
4. Brødteksten skal være inndelt ved hjelp av korte mellomtitler, even-

tuelt i to nivåer. Mellomtitlene skal ikke være nummerert.
5. Avsnitt markeres med blank linje (ikke innrykk).
6. Unngå forkortelser («dvs.» skrives fullt ut).
7. Det skilles mellom tankestrek (–) og bindestrek (-) .
8. Sitater skal markeres med «franske anførselstegn» (doble vinkler). 

Utelatelser i sitatene markeres med klamme og tre punktum [...]. 
9. Utheving av tekst markeres i kursiv (ikke understreking).
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