
Vejledning til artikler og anmeldelser
(TFA, TfL, TfK, TBB)

Denne vejledning indeholder praktiske retningslinjer i forbindelse med skrivning, aflevering og 
korrektur af artikler og anmeldelser til offentliggørelse i de nævnte tidsskrifter.

1. Fremsendelse af manuskript

TFA: Marianne Holdgaard (marianne@law.aau.dk,  
cc. thea.ebsen@karnovgroup.com) 

TfL: Jens Evald (je@law.au.dk,  
cc. henriette.hansen@karnovgroup.com)

TfK: Jørgen Jochimsen (jochimsen@privat.tdcadsl.dk,  
cc. karin.wessel@karnovgroup.com)

TBB: Torsten Iversen (ti@law.au.dk og Hans Henrik  
Edlund og hhe@law.au.dk,  
cc. helle.toft.jensen@karnovgroup.com)

2. Krav til indhold

Det forventes, at bidraget

 k har relevans og faglig lødighed,
 k er originalt, dvs. ikke tidligere er offentliggjort andet-
steds,

 k indeholder ny information, således at indholdet ikke 
er en gengivelse af oplysninger, som ellers er let til-
gængelig og 

 k ikke er en efterprocedure, dvs. advokatoriske indlæg i 
både tabte og vundne sager. Hvis forfatteren har være 
involveret i sagen, som omtales i artiklen, skal der  
gives oplysning herom i en note. 

Omfang
Der antages ikke uden forudgående aftale med redaktio-
nen manuskripter, der overstiger i alt 50.000 tegn, inklu-
sive fodnotetekst og mellemrum. 

3. Opbygning (struktur)

Titel
Artiklen gives en kort, men sigende titel samt eventuelt 
en undertitel. Overskriften skal være egnet til register-
brug, dvs. let at rubricere og let at genfinde.

Forfatteroplysninger
Titel og/eller stilling, navn og arbejdssted angives i en ny 
linje under titlen. Andre oplysninger som arbejdsstedets 
adresse, taksigelser etc. optages ikke.

Resumé
Artiklen indledes med et kort resumé, som indsættes 
efter forfatteroplysninger.
 
Brødtekst – inddeling af artiklen
Artiklen kan med fordel inddeles og forsynes med ind-
delingsoverskrifter eller med løbende talinddeling, der 
skiller hovedafsnittene fra hinanden.

Petitafsnit
Referater og citater mv. kan med fordel sættes med pe-
tit. Petitafsnit markeres i manuskriptet ved indrykning 
og tæt linjeafstand.

Litteraturhenvisninger
Ved henvisninger til domme og artikler skal dommens 
hhv. artiklens startside og instans anføres først med en 
evt. mere specifik sidehenvisning i parentes, f.eks. U 
2003.162 H (174) eller U 2004B.209 (211).
Hvis der er flere domme på den side, der henvises til, 
skal løbenummer også angives, f.eks. U 2004.1730/1 Ø. 
Hvis der henvises til en dom fra UfR, som også er bragt 
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i et af de andre tidsskrifter anføres det således, UfR 
0000.00 Ø, jf. XXX 0000.00.

Henvises der til juridisk litteratur mv., skal henvisnin-
gerne være fuldstændige, dvs. indeholde fornøden angi-
velse af forfatternavn, titel, udgave og udgivelsesår mv.

Udformning af fodnoter 
Der må ikke være notereferencer i titel, undertitel, 
resume og forfatteroplysninger.

Fodnoter bør fortrinsvis anvendes til litteratur- og doms-
henvisninger, mens egentlige tekstnoter i videst muligt 
omfang bør undgås. Ved litteraturhenvisninger i fodno-
ter skal de hensyn, der er omtalt i punktet Litteratur-
henvisninger ovenfor, overholdes. 
Den enkelte fodnote må ikke opdeles i afsnit.

4. Korrektur

Det forventes, at manuskriptet forud for aflevering er 
indholdsmæssigt og sprogligt gennemarbejdet.

Redaktionen varetager bogstavkorrektur. Forfatterne får 
tilsendt et eksemplar af den læste korrektur til gennem-
syn og godkendelse.

Under gennemsyn af artiklen skal der ved tydelig marke-
ring på korrekturen tages stilling til korrekturlæserens 
forslag til rettelser, fx ved overstregning af rettelser, der 
ikke skal gennemføres. Er der stillet spørgsmål i korrek-
turen, skal disse besvares.
Da større tekstændringer, herunder indførelse af yderli-
gere noter, er meget tids- og omkostningskrævende, bør 
sådanne undgås. 
Hvis der efter indlevering af artiklen sker en vigtig  
lovvedtagelse, el.lign., som har betydning for artiklens 
udformning, og større tekstændringer dermed er nød-
vendige, skal den nyindsatte tekst fremsendes pr. mail 
til forlagsredaktøren. Korrekturen med rettelser og/
eller bemærkninger i øvrigt tilbagesendes til forlagsre-
daktøren. 

Den indsendte korrektur er endelig. Der udsendes ikke 
yderligere korrekturer, da redaktionen internt foretager 
korrekturkontrol.

5. Honorar og særtryk

Karnov Group Denmark A/S udbetaler honorar til forfat-
tere på 525 kr. pr. side. Forfatterne får tilsendt 10 forfat-
tereksemplarer uden beregning.

6. Anmeldelser

Alle fire tidsskrifter bringer anmeldelser med undtagel-
se af TfK. 

Formål og indhold
En anmeldelse forventes

 k at forklare værkets eksistens, relevans og indhold, 
 k at være ledsaget af en vurdering fra anmelderen, 
fx væsentlige mangler dog uden at udpensle egne 
synspunkter og

 k at kunne antyde mulige videregående drøftelser, som 
dog ikke bør gennemføres i selve anmeldelsen

7. Omfang

En anmeldelse bør normalt ikke ovestige én spalte (sva-
rende til 2.500 tegn inklusive mellemrum). Ved særlige 
tilfælde, bl.a ved diskussion af væsentlige pointer, kan 
anmeldelsen være op til 5.000 tegn inklusive mellem-
rum.

8. Opbygning (struktur)

Titel
Anmeldelsens hoved indeholder data på det anmeldte 
værk. Det skal skrives i følgende rækkefølge: 

1. Forfatter, 
2. Titel på bog, 
3. Evt. udgave, 
4. Forlag, 
5. Årstal, 
6. Sidetal og 
7. Pris (inklusive eller eksklusive moms).

Brødtekst
Brødteksten på 2.500 tegn indsættes, og anmeldelsen 
afsluttes med anmelderens navn. 
Fodnoter medtages ikke i anmeldelser. 
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