
Forfattervejledning til Jernbanen 

Jernbanens redaktion ønsker alle slags artikler som omhandler jernbane og som kan tænkes at være 
interessante for klubbens medlemmer.  

Jernbanen er både et medlemsblad for DJK og et fagtidsskrift som retter sig mod en større læserkreds.  

Indsend artikler 

Redaktionen tager løbende imod artikler til bladene. Manuskriptet kan sendes til Tommy O. Jensen 
(ansvarshavende), tlf. 61 24 33 99. toj@jernbaneklub.dk. Du vil modtage feedback om, at artiklen er 
modtaget. Kontakt redaktionen igen, hvis du ikke hører fra os inden for en uge. 

Manuskripter til artikler og andet kan sendes med E-post eller på en USB-nøgle. Overførsel via Dropbox 
eller Wetransfer efter aftale. Manuskript eller datamedie kan ikke påregnes returneret. Illustrationer 
returneres kun, når indsenderen anmoder herom med ordet „RETUR“ og tydelig adresse på bagsiden af 
hvert fotografi. Ellers indgår billederne i foreningens jernbanehistoriske arkiv.  

Materialer, der ikke kan sendes elektronisk, kan sendes til DJK, Sekretariatet, Marielundvej 35, 2730 Herlev 

Ud over selve materialet skal hver indsendelse indeholde: forslag til artikeltitel, forfatters/forfatteres 
navne, adresser, telefonnumre og e-mailadresser. 

Teksten 

Artiklen bør ikke være mere end omkring 5000 ord. For længere artikler, bedes du kontakte redaktionen på 
forhånd. Husk korte sætninger og brug gerne mellemoverskrifter i artiklerne. Det letter læsbarheden og 
forklar jernbaneudtryk hvis de ikke er alment kendt. Forklar evt ved hjælp af en fodnote. Under alle 
omstændigheder bør usædvanlige ord enten forklares eller undgås.  

Illustrationer skal være af den bedst mulige tekniske kvalitet, helst det originale materiale, som kameraet, 
mobiltelefonen eller scanneren leverer.  

Digitale billeder skal minimum være 2200 pixels bredde, for at have en egnet størrelse til tryk. 
Farvebehandling bør undgås. 

Billeder bør ikke indsættes i artikelteksten, men leveres som separate filer, helst markeret som figur 1, 2 
osv. 

Billederne skal normalt have deres egen billedtekst, der vil blive placeret ved siden af billedet. 
Billedteksterne leveres på deres egen fil eller ud over selve artikelteksten. Billedteksterne er nummereret 
på samme måde som billedfilerne, så det er klart, hvilke billedfiler og billedtekster der hører sammen.  
Redaktionen beslutter selv hvilke billeder der medtages i artiklen. Selvom alle indsendte billeder bruges, 
kan redaktionen indsætte andre billeder for at illustrere teksten. Sådanne ændringer vil blive drøftet med 
forfatteren. 

Det kan anbefales at lade andre læse din tekst igennem og lytte til deres feedback om sproglig klarhed, før 
du indsender en artikel. Selv professionelle forfattere leverer tekster, der muligvis har brug for 
forbedringer. Redaktionen kan også rette sproglige fejl. 

Tilsendelse eller overdragelse af materiale til Jernbanen er ensbetydende med, at indsenderen giver 
samtykke til, at det uden vederlag kan bruges og bearbejdes efter redaktionens vurdering. 


