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Forfattervejledning for Geografisk Orientering  
 
Geografisk Orientering er medlemsblad for Geografforbundet, der har ca. 2500 medlemmer fordelt på sko-
ler, institutioner og personlige medlemmer. Artikler honoreres efter omstående regler. Forfattere får fem 
frieksemplarer af det nummer, hvori artiklen trykkes. 
 
Artikelbestilling - omfang og indhold 
En artikel skal opfylde det omfang og det indhold som er aftalt ved artikelbestillingen. Artikler i GO kan 
maximalt have et omfang på 15.000 tegn inkl. mellemrum (ca. 5 A4-sider). Redaktionen kan undervejs i 
korrekturprocessen bede forfattere tilpasse deres artikler således, at aftale om omfang og indhold overhol-
des samt klargøres. Hvis forfatteren ikke kan tilrette sin artikel, kan det blive nødvendigt at annullere arti-
kelbestillingen. 
 
Tekst 
Overskrift: Artiklens overskrift bør være kort og præcis. 
Underoverskrift: Der kan eventuelt skrives en kort undertekst, der underbygger hovedoverskriften. 
Forfatter(e): Efter overskriften indsættes forfatterens navn – f.eks. ’Af: Susanne Hansen’ 
Manchet: 4-6 indledende linjer, der kort sætter læseren ind i emnet. 
Brødtekst: Selve teksten bør inddeles i underafsnit med overskrifter således at læsningen lettes. 
Afslutning: Der afsluttes med forfatterens navn, titel og arbejdssted samt vedhæft et vellignende foto af dig 
selv (foto vedhæftes separat). 
 
Illustrationer: Figurer og Tekstbokse 
I artiklen skelnes mellem to typer af illustrationer: Figurer og Tekstbokse. 
Figurer dækker over: fotos, tabeller, kort og grafer. 
 
Der refereres til alle ’figurer’ i artiklen med fortløbende nummerering: f.eks. Fig. 1., Fig. 2.; Fig. 3. osv. 
 
I artiklen angives, hvor henholdsvis tekstbokse og figurer ønskes placeret – f.eks. ’indsæt Fig.3. her’ eller 
’indsæt tekstboks 1 her’. Redaktion og grafiker forbeholder sig ret til at ændre den præcise placering i for-
bindelse med opsætning, men vil så vidt muligt følge anvisningen.  
 
Tekstbokse: Angives med overskrift. F.eks. ’Fakta om Nicaragua’.  
 
Figurer: Figurerer angives med følgende: [Fig. X. + Figurtekst + Reference eller kilde + Foto: navn].  
-> F.eks. ’Fig. 7. Stavns Fjord. Man ser tydeligt den dybe rende i den ellers lavvandede fjord. 
http://arealinformation.miljoportal.dk. Foto: Peter Hansen’. 

 
En samlet figuroversigt placeres sidst i artiklen til brug for grafiker. Oversigten skal indeholde alle figurer 
nummereret fortløbende, figurtekster og filnavne (på den vedsendte elektroniske fil – se nedenstående). 
Hver figur skal have en forklarende figurtekst. Teksten bør være kortfattet, men skal kunne forstås uaf-
hængigt af artiklens tekst. 

http://arealinformation.miljoportal.dk/
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Fototekst: Særligt til fotos/billeder angives desuden fotografens navn eller kilde.  
Tekst til fotos skal ligeledes være kortfattet. F.eks. ’Vesborg Fyr, foto: Sigurd Jensen’.  
 
Aflevering af figurer og fotos. 
Illustrationer og fotos er en væsentlig del af GO, artiklen skal derfor helst ledsages af illustrationer, der un-
derbygger teksten. Redaktionen prioriterer at trykke billeder i store formater, så kvalitet og opløsning skal 
følge med. 
 
Illustrationer må gerne være til stede i tekstfilen, men skal også afleveres separat i elektronisk form (f.eks. 
via: e-mail - jf. anvisninger i afsnittet nedenfor). 
 
Illustrationer inkl. fotos leveres som særskilte filer i høj opløsning (min. 1 MB pr. illustration). 
Illustrationer, f.eks. grafer udarbejdet i tegneprogrammer, leveres i fil formaterne ai eller eps. 
 
Billedfiler i digital form skal være skarpe og afleveres i tiff-, giff-, bmp- eller jpg (jpeg)-format. Billeder hen-
tet fra Internettet eller taget med digitalkamera med under 5 mio. pixels kan ikke bruges. 
 
Billeder fra bøger og tryksager kan anvendes, men der vil forekomme kvalitetstab i forbindelse med repro-
duktionen. OBS: Vær opmærksom på eventuelle copyright-problemer i forbindelse med brug af billeder fra 
bøger, aviser m.m. 
 

VIGTIGT!! Som forfatter skal du have udnyttelsesretten til alle illustrationer inkl. billeder, der medfølger din 
artikel, så de kan publiceres i GO med tilhørende netversion samt anvendes i undervisningen. Sørg for i 
forlængelse af figurteksten til den enkelte illustration at redegøre for navn på fotograf eller kildemateriale. 

 
Fremmedord og fagudtryk 
Artiklerne bør formuleres så andre end fagpersoner kan læse og forstå artiklerne. Fremmedord, specifikke 
fagudtryk og forkortelser anvendes, hvor det er nødvendigt. Såfremt betydningen ikke umiddelbart fremgår 
af sammenhængen, bør de forklares første gang de benyttes evt. som en note (se nedenstående). 
 
Notehenvisninger 
Vi foretrækker ingen fodnoter, men såfremt det vurderes nødvendigt skal notehenvisning eller fodnoter i 
selve artiklen skrives i kantet parentes og nummereres fortløbende [x]. 
 
Selve noterne placeres i særskilt noteafsnit efter artiklen - umiddelbart efter forfatteroplysninger og før 
kilder. Noterne anføres med kantet parentes og fortløbende nummerering.  
 
Kilder 
Kilder inkluderer litteraturhenvisninger og links, og angives i et særskilt kildeafsnit efter artiklen - umiddel-
bart efter et eventuelt noteafsnit. Kilder opstilles i alfabetisk rækkefølge på følgende eksemplificerede må-
de:  
Christensen, T. (2013). Arktisk forskning over de sidste 100 år. Geografisk Orientering, No.3, 2013, s.11-17. 
Eller 
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Hansen, P. og Jensen, K. (2012): Klimaforandringer før og nu. Atlas over Danmark, København, C.A. Reitzel. 
Eller 
www.U-landsnyt.dk 
  

Såfremt artiklen har været offentliggjort tidligere, skal dette oplyses. Direkte oversatte artikler kan kun 
bringes med forfatterens tilladelse.  
 
GO på nettet 
GO udkommer i en netversion. Artiklerne vil blive lagt ud på Geografforbundets hjemmeside senest et halvt 
år efter udgivelsen.  
 
Honorar - Geografisk Orientering 
 
1. Artikler i GO af maximalt omfang honoreres med 1.000 kr. Artikler af mindre omfang udløser redu-

ceret honorar – typisk 500 kr. Beløbet fastsættes af redaktøren. 
Hvis artiklen leveres med billeder tillægges honoraret 500 kr. uafhængigt af artiklens omfang. 
 

2. Maximalt omfang i GO svarer til 15.000 tegn inkl. mellemrum (ca. 5 A4-sider). Illustrationer er ikke 
medregnet heri. 
 

3. Honoraret er B-indtægt og udbetales af kassereren. Forfatteren får i forlængelse af bladets udsen-
delse tilsendt en separat seddel til oplysninger om personnummer, bank osv. Forfatteren kvitterer 
på oplysningssedlen tillige for GO’s ret til at udgive tekst og illustrationer i det trykte blad og den 
tilhørende netversion på www.Geografforbundet.dk. 

 
4. Beretninger fra GO-rejser, indlæg fra kurser, konferencer og lign. honoreres ikke og skal opfylde 

vejledningen herfor.  
 
5. Artikler som består af en billedserie honoreres med 500 kr. 

 
6. Anmeldelser honoreres ikke, idet anmelderen beholder bogen. 

 
7. Artikler indsendt uopfordret honoreres kun, hvis de trykkes i bladet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Redaktionen 

http://www.u-landsnyt.dk/

