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Om vores leksikonartikler 

Leksikonartikler på danmarkshistorien.dk er leksikalske beskrivelser af et klart defineret historisk emne. Det 

kan være personer, begivenheder, fænomener eller andet. Artiklen skal give læseren en helhedsforståelse 

af emnet, de væsentligste fakta forbundet med emnet, samt en forståelse af emnets historiske betydning. 

Herudover gælder følgende: 

 Artiklerne skal afspejle gældende forskningsmæssige konsensus. Forskningsdiskussioner og specielle 

teorier skal ikke medtages 

 Der skal ikke bruges videnskabelige henvisninger i artiklerne 

 Artiklerne skal komme rundt om hele det emne, der er dækket af overskriften 

 Artiklerne skal være max 2 sider af 2400 anslag, med mindre andet er aftalt med redaktionen 

Opbygning og disposition 

Artiklerne på danmarkshistorien.dk skal opbygges efter vores faste skabelon som skal følges: 

 Titlen skal være beskrivende for indholdet 

 Artiklen skal være klart disponeret 

 Udover titlen skal der bruges et overskriftsniveau 

med beskrivende rubrikoverskrifter (meget korte 

artikler kan se bort fra dette). En typisk artikel har 

1-4 rubrikoverskrifter 

 Artiklen skal indeholde en indledende manchet, 

der skal fungere som et kort resume af teksten. 

Det er altså ikke en indledning men en overordnet 

sammenfatning af hele artiklens emne. En typisk 

manchet er på 3-4 sætninger 

 Teksten inddeles i afsnit. Disse skal typisk være på 

maksimum 10-12 linjer 

 Under en rubrikoverskrift er der typisk 1-3 sådanne 

tekstafsnit 

Sprog og niveau 

 Skriv et klart, direkte og forståeligt dansk 

 Du behøver ikke tale ned til læseren, men bør undgå svære fremmedord og fagtermer 

 Undgå lange komplicerede sætninger, men også talesprog og lyriske vendinger 

 Husk sidens målgrupper: Elever på ungdomsuddannelserne og alment interesserede voksne 

 Læsere på nettet skøjter rundt i en tekst. Husk derfor at: 

o Nye tekstafsnit skal kunne læses selvstændigt. Start fx ikke med ”Dette betød at…”, brug i 

stedet ”Struensees død betød at…” 



Skrivevejledning til danmarkshistorien.dk 

o Det vigtigste skal stå først. Byg ikke op til pointer der kommer sent i teksten. Du risikerer, at 

læseren ikke når så langt 

o Overskrifter og rubrikoverskrifter skal hjælpe læseren til at navigere og ikke være lyriske 

øvelser 

 Dårlig rubrikoverskrift: Den politiske cigarsorterer 

 God rubrikoverskrift: Staunings politiske engagement før 1906 

Artiklernes udstyr 

Udover selve teksten skal artiklerne indeholde følgende oplysninger: 

 Fuldt navn på forfatter (samt titel og øvrige relevante oplysninger hvis du ikke har skrevet til siden 

før) 

 Yderår for artiklen. Yderår er de år, som artiklens emne dækker. En artikel om Socialdemokratiet 

har eksempelvis yderår 1871 – i dag 

 Forslag til videre læsning. Dette er ikke videnskabelige referencer, men netop forslag til videre 

læsning. Dvs. i hvilke værker kan den interesserede læser finde videre oplysning. Tænk derfor på 

niveau for de værker, du foreslår. En artikel indeholder typisk 1-3 forslag til videre læsning. Husk 

fulde bibliografiske oplysninger 

 Vi modtager gerne billedforslag, men har som udgangspunkt ikke midler til at betale for billeder til 

hjemmesiden. 

Eksempler på gode veldisponerede artikler 

Følgende er eksempler på gode veldisponerede artikler på danmarkshistorien.dk, der lever op til vores krav 

om indhold, niveau, sprog og disposition. Vi anbefaler, at du læser et par stykker af dem, før du går i gang 

med at skrive. 

 Oxfordbevægelsen: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/oxfordbevaegelsen/  

 Fremskridtspartiet: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/fremskridtspartiet/ 

 Trund-slægten: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/trund-slaegten/  
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