
Skrivevejledning for Turbulens.net 

 

Alle artikler, inklusive citater, skal være skrevet på dansk. Det er vigtigt, da vores fondsbevillinger 

afhænger af, at artiklerne er skrevet på dansk. Artiklen kan være ledsaget af et kort abstract på 

omkring 5-10 linjer. Læs vejledningen nedenfor grundigt igennem – her er angivet en række 

formalia, som bedes overholdt. Redaktionen læser artiklen grundigt igennem, og du kan derfor 

forvente yderligere korrektur inden artiklen udgives. Du får naturligvis vores kommentarer og 

feedback inden den endelige udgivelse.   

 

Længde 

 

Turbulens.net er generelt åben for artikler af forskellig længde og karakter. Artikler må dog som 

hovedregel maksimalt være på 5.000 ord. 

 

Alle artikler skal forsynes med et abstract på mellem 50 og 150 ord. 

 

Der kan vedlægges op til to billeder til brug i artiklen. Vedlægges der billeder er det forfatterens 

ansvar, at disse ikke er beskyttet af loven om ophavrets. 

 

Nye forfattere bedes vedlægge et foto af sig selv samt en kort biografisk note indeholdende titel, 

evt. institutionelt tilhørsforhold, vigtigste publikationstitler osv. 

 

Citater 

 

Citater samt titler på artikler sættes i enkelt citationstegn, der vendes på følgende måde: ‘[citat]’ 

 

Bog-, tidsskrifttitler og lignende sættes i kursiv. 

 

Udeladelser i citater angives med tre prikker, der rammes ind af en firkantet parentes […]. 

 

Artikeltitel og afsnitsoverskrifter markeres med fed. 

 

Litteraturliste 

 

Alle artikler, der henviser til anden litteratur, udstyres med en litteraturliste, der laves som i dette 

eksempel: 

Nicholls, Walter (2009): ‘Place, networks, space: theorising the geographies of social 

movements’, Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 34, nr. 1, pp. 

78-93. 

 

Tarrow, Sydney og Doug McAdam (2005): ‘Scale shift in transnational contention’ i 

Donatella della Porta og Sydney Tarrow (red.), Transnational protest and global 

activism, Boulder, CO: Rowman & Littlefield, pp. 121-150. 

 

Wright, Erik Olin (1997): Class counts, Cambridge: Cambridge University Press. 

 

I teksten henviser der efter Harvard-metoden, som i følgende eksempel: 

 



‘Both territorial and relational approaches of place have their strengths and 

weaknesses’ (Nicholls 2009: 82). 

 

Forklarende noter bør holdes til et minimum og skrives som slutnoter. Bemærk at teksten i disse af 

tekniske årsager ikke kan kursiveres eller på anden måde fremhæves. 

 

 

 

Der skal være læst grundig korrektur på artiklen, inden den indsendes. 

 

Artiklen indsendes som Word-fil (eller lignende) i så rå form som muligt (uden orddeling, uden 

billeder, med enkelt linjeafstand, uden skiftende skriftstørrelser osv.) 

  

Publiceres artiklen på Turbulens.net, må den ikke bringes andre steder uden tilladelse fra 

Turbulens.net. 


