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Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer – det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten!
Generelt
Du skal så vidt muligt skrive forfatterfornavnene helt ud: dvs. Cunningham, Hugh og
ikke Cunningham, H. Hvis du vælger ét sted at skrive fornavnet kun med begyndelsesbogstav, skal det ske alle steder.
På Frydenlund anbefaler vi, at du skriver på dansk uanset hvilken bog, der refereres til.
Det vil sige, at du altid skal skrive s. 45-75 og ikke pp. 45-75 (hvis der er tale om en udenlansk titel). Det vil også sige, at du skal skrive i Journal of ... og ikke in Journal of ...
På Frydenlund anbefaler vi, at du ikke sætter bynavne på udgivelserne, da det er en lidt
gammeldags regel, som ikke længere har betydning.
En undtagelse er selvfølgelig, hvis der er tale om en (gammel) udgivelse uden forlagsangivelse, hvorfor bynavnet er den eneste stedangivelse.
Bruger du udgivelsessted, kan du vælge at sætte udgivelsessted efterfulgt af kolon
før forlagsnavn (København: Frydenlund). Men det ser nu engang pænest ud med forlagsnavn før udgivelsessted (Frydenlund, København).
I nedenstående eksempler har vi skrevet udgivelsessteder på, så du ved, hvordan det
kan se ud.

Bog med en forfatter
Cunninghan, Hugh (2000): Børn og barndom i den vestlige verden efter 1500. Klim, Århus.
Willms, Johannes (2002): Paris – Capital of Europe. From the Revolution to the Belle Epoque.
Homes and Meier, New York.
NB!:
•
I engelske titler skal nøgleordene altid være med stort!
•
Sted angiver udgivelsessted – ikke trykkested (mange danske bøger står ofte anført som udgivet i Viborg, fordi folk kommer til at skrive trykkested frem for udgivelsessted (trykkeriet Nørhaven ligger i Viborg)).

Bog med to eller flere forfatter
Åndahl, Ellen Bak & Susanne Nonboe Jacobsen (2004): Skriv og bliv læst. Frydenlund,
København.
McKay, John P., Bennett D. Hill & John Buckler (1999): A History of Western Society.
Houghton Mifflin, Boston.
NB!:
•
I engelske titler skal nøgleordene altid være med stort!
•
Brug & frem for og mellem forfatternavnene!
•
Kun det første forfatternavn skal stå med efternavn før fornavn. De efterfølgende
forfatternavne skal stå med fornavn først, derefter efternavn.
•
Sted angiver udgivelsessted – ikke trykkested (mange danske bøger står ofte anført som udgivet i Viborg, fordi folk kommer til at skrive trykkested frem for udgivelsessted (trykkeriet Nørhaven ligger i Viborg)).
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Bog med mange forfattere (mere end 3-4 stykker)
Olsen, Ole m.fl. (2001): Fiskeri for begyndere. Politikens Forlag, København.
eller
Waters, John et al. (2001): Fishing for Beginners. Sage, London.
NB!:
•
I engelske titler skal nøgleordene altid være med stort!
•
Husk at være konsekvent: Brug enten et al. eller m.fl.
•
Sted angiver udgivelsessted – ikke trykkested (mange danske bøger står ofte anført som udgivet i Viborg, fordi folk kommer til at skrive trykkested frem for udgivelsessted (trykkeriet Nørhaven ligger i Viborg)).

Antologi med redaktør(er)
Henningsen, Peter (red.) (2007): København 1807. Belejring og bombardement. Jyllands-Postens Forlag, København.
Muponde, Robert & Mandi Taruvinga (red.) (2002): Sign and Taboo: Perspectives on the Poetic Fiction of Yvonne Vera. Weaver Press, Harare.
Holm, Jesper m.fl. (red.) (2007): Økologisk modernisering på dansk. Brud og brudflader i dansk
miljøpolitik. Frydenlund, København.
NB!:
•
I engelske titler skal nøgleordene altid være med stort!
•
Sted angiver udgivelsessted – ikke trykkested (mange danske bøger står ofte anført som udgivet i Viborg, fordi folk kommer til at skrive trykkested frem for udgivelsessted (trykkeriet Nørhaven ligger i Viborg)).

Bidrag i antologi
Seerup, Jakob (2007): Æreløst som togtet til København. Belejringen og bombardement,
i Peter Henningsen (red.): København 1807. Belejring og bombardement. Jyllands-Postens
Forlag, København.
Bryce, Jane (2002): Imaginary Snapshots: Cinematic Tecniques in the Writing of Yvonne
Vera, i Robert Muponde Robert & Mandi Taruvinga (red.): Sign and Taboo: Perspectives
on the Poetic Fiction of Yvonne Vera. Weaver Press, Harare.
NB!:
•
I engelske titler skal nøgleordene altid være med stort!
•
Kun forfatternavnet til artiklen/kapitlet skal stå med efternavn før fornavn. Forfatterne på den antologi, bidraget er fra, står med fornavn først, så efternavn.
•
Udgivelsesår skal kun fremgå én gang – efter kapitlets/bidragets forfatter.
•
Brug ikke ’ ’, ” ” eller » « rundt om artikel-/kapitelbidraget!
•
Sæt ikke punktum efter kapitlet/artiklen, men komma.
•
Det er ikke nødvendigt med sidetalsangivelse ved et antologibidrag.
•
Sted angiver udgivelsessted – ikke trykkested (mange danske bøger står ofte anført som udgivet i Viborg, fordi folk kommer til at skrive trykkested frem for udgivelsessted (trykkeriet Nørhaven ligger i Viborg)).
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Artikel i tidsskrift
Frantzen, Ole L. (2007): Københavns befæstning og landskab i 1807. Krigshistorisk
tidsskrift, juni 2007, 43. årgang, s. 7-15.
Kleinmann, Arthur (1997): Psychiatri’s Global Challenge. Scientific American, vol. 79, nr.
3, s. 373-382.
NB!:
•
•
•
•
•
•
•

I engelske titler skal nøgleordene altid være med stort!
Brug ikke ’ ’, ” ” eller » « rundt om bidraget!
Sæt punktum efter artikelbidraget.
Det er ikke nødvendigt med i, når det handler om en tidsskriftartikel.
Husk altid sidetalsangivelse!
Sidetal (i ental og flertal) forkortes med s. på dansk.
Det er normalt at angive årgang og nummer som vol. 79(3) i specielt engelske
tidsskrifter.

Webadresse

Nielsen, Jens (2007): Jordbrug og dens glæder, www.jordensglaeder.dk/pdf.html
(14.02.2007).
eller
Artiskokken – den glemte grøntsag, www.jordensglaeder.dk/artiskokken.htm (14.02.2007).
NB!:
•
Angiv så vidt muligt datoen for, hvornår websiden er blevet besøgt.
•
Det er titlen på siden/dokumentet, der skal i kursiv – ikke webadressen!
•
Fjern hyperlinksgenvejen. Det gøres ved at højreklikke og trykke på ’fjern hyperlink’.
•
Om muligt, så angiv et årstal på teksten fra nettet.

Avisartikel
Drachmann, Hans (2007): København udvider med et par provinsbyer. Politiken, 13. januar 2008, 3. sektion, s. 1-2.
eller
København udvider med et par provinsbyer (2007). Politiken, 13. januar 2008, 3. sektion,
s. 1-2.
NB!:
•
Du behøver ikke sætte sidetal på en avisartikelhenvisning.
•
Du skal så vidt muligt sætte sektionsnummer på – eller i det mindste navnet på
sektionen.
•
Det er avisens navn, der skal i kursiv, ikke artiklens.
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Titler uden forfatter eller redaktører
Lov nr. 166 af 30. april 1969 om placering af en ny Københavns Lufthavn, kan findes på www.
retsinfo.dk: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=51274.
Artiskokken før, nu og i fremtiden (2003). Landbrugsministeriet, København.
Bæredygtigt byggeri i Hundested kommune (1999). Bygge- og teknikafdelingen, Hundested
kommune, Hundested.

Henvisning til flere sidetal
Man kan henvise til flere sidetal på forskellige måder, det vigtigste er at vælge én måde
og bruge den konsekvent gennem hele sin bog:
•
•

Skriv sidetallene helt ud, f.eks. 750-802 eller 750-751.
Brug ff eller f, f.eks. 750ff. eller 750f. (Et f. betyder: den efterfølgende side, To f’er –
ff. – betyder: flere efterfølgende sider).

NB!:
•
Bruger du f. og ff. skal du sætte punktum efter f’et/f’erne.
•
Du vælger selv, om der skal være mellemrum inden f./ff. eller ikke, altså om det
skal være 750f. eller 750 f. Bare husk at være konsekvent.
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