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Manuskriptet må højst være på 10 normalsider a 2400 anslag inkl. mellemrum, skrevet i Times New 

Roman 12 punkt, med venstrejustering (ingen lige margen), og med linjeafstand 1,5. Større citater 

indrykkes og gives samme linjeafstand. Evt. noter sættes ind som fodnoter i 10 pkt. Inde i teksten 

angives litteraturhenvisninger: (Cooper 1977:28 f.) eller, hvis den optræder som en del af sætningen, 

Cooper (1977:28 f.). Litteraturlisten følger APA, lige bortset fra at forfatter(e)s fornavn(e) skrives 

fuldt ud. Der skal ikke indsættes sidehoved eller -fod i dokumentet, og altså ingen sidetal. 

 Manuskript til MUDS-rapporten skal afleveres både i WORD-format og i pdf-format og sendes 

som vedhæftet fil til muds@cc.au.dk. Evt. illustrationer indsættes i artiklen og medsendes desuden i 

jpg- eller tiff-format. I udgangspunkt trykker vi ikke i farver, så find gerne alternative løsninger. 

 

Frister: Indlevering af manuskript er 6. januar 2023. Herefter sendes artiklen til fagfællebedømmel-

se; frist for fagfællebedømmelse er 24. marts 2023. Den endelige version skal indsendes senest 4. maj 

2023 hvorefter artiklen sættes op. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikeloverskrift markeres med fed, 14 pkt.  

Undertitel markeres med fed, 12 pkt. 

Overskrift på indledning kan undlades.  

Der indsættes ekstra linjeafstand over afsnitsoverskrifter, men ingen ekstra linjeafstand under. Alle 

overskrifter markeres med fed. 

Analytiske eksempler markeres med indryk (0.75), 12 pkt., og her er der valgfrihed med kursiv eller 

ikke-kursiv. Ved analytiske eksempler laves linjeskift før og efter eksemplet. 

Nedenfor ses et eksempel på asfnitsformalia og litteraturlisteformalia: 

 

Hows nu det jysk! (14 pkt.) 

Når dialektinformanten ikke taler jysk nok (12 pkt.) 

Liv Moeslund Ahlgren & Yonatan Goldshtein (12 pkt.) 

Aarhus Universitet 

1. Indledning (12 pkt.) 

En grundlæggende antagelse i den traditionelle dialektologi er, at der findes en naturlig 

forbindelse mellem sprog og steder; … (12 pkt.) 

Antagelsen om en naturlig forbindelse mellem sprog og sted har nogle konsekvenser for 

måden, man forstår sproglig variation på. (Indryk 0,75 cm) […] Gennemgående i data finder 

vi også kollokationen mellem god og gammel som i (3). 
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(3) Godt og gammeldags sprog, næsten uden rigsmålsindslag 

 

Det sted, som en dialekt forventes at repræsentere, er sognet, … 
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Museum Tusculanums Forlag/Københavns Universitet:76-91. 
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