Den danske Landinspektørforening

Fagbladet Landinspektøren – Skrivevejledning
Til inspiration og orientering er her en række skrivefif og praktiske oplysninger målrettet
landinspektører og andre fagskribenter til artikler i Fagbladet Landinspektøren.
• Spørg dig selv, inden du går i gang med at skrive: Hvilken historie vil jeg fortælle – og hvorfor?
• Vend gerne tingene på hovedet i forhold til typisk rapportskrivning: Server (hoved)budskabet fra starten,
uddyb herefter. Eller begynd evt. med en teaser, og afslør hovedbudskabet senere.
• Skriv så ligefremt som muligt (ikke rapportagtigt) og undgå brug af fodnoter/slutnoter.
• Hovedrubrikken/overskriften skal være kort, fængende og dækkende for indholdet. Brug gerne et aktivt
udsagnsord i rubrikken – det gør ofte teksten mere interessant.
• Skriv en underrubrik/manchet, som uddyber hovedrubrikken. Maks. 30 ord, gerne kortere. Og igen; brug
gerne aktive udsagnsord.
• Indsæt mellemrubrikker/overskrifter i passende doser til at bryde brødteksten op. De skal være ganske
korte, fængende og relatere til afsnittets indhold.
• Lav meget gerne tekst til en faktaboks eller to, hvis det er relevant for emnet/artiklen.
• Tænk over, hvilke illustrationer, som på relevant og gerne fængende vis kan understrege artiklens pointer (fotos, kort, grafik, tegning etc.). Der skal mindst være en illustration pr. opslag i bladet (dvs. for hver
to sider).
• Illustrationer skal være i trykkvalitet, dvs. min. 300 dpi opløsning (er dpi volapyk for dig, så gå efter den
højest mulige opløsning/kvalitet i fx et foto). Vi hjælper gerne med at fremskaffe illustrationer – det vigtigste er, at du er afklaret med, hvad formålet med illustrationerne er. Og selvfølgelig også gerne, hvad de
mere konkret skal vise.
• Husk også forslag til billedtekster – og det skal ikke være en direkte gentagelse af tekst, der i forvejen
står i brødteksten. Billedtekster skal understøtte artiklens vinkel/historie og – naturligvis – spille sammen
med billedet.
• Omfang/antal anslag: En side i bladet svarer til ca. 3.000 anslag (maks. 3.500). Heri er alt medregnet,
inkl. mellemrum, overskrifter, billedtekster, evt. faktabokse etc. Begræns som hovedregel artikler til
maks. to opslag, dvs. fire sider, hvilket altså svarer til ca. 12.000 anslag.
Og husk: Er du i tvivl om noget, vil du gerne vende en artikelide eller noget andet i relation til Fagbladet
Landinspektøren, er du altid velkommen til at kontakte bladets redaktør:
Torben Lund Christensen
ddlredaktion@ida.dk
33 18 97 87
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