Till författaren
fornvännen välkomnar manuskript i nordisk arkeologi och äldre tiders konstvetenskap med angränsande
ämnen. Bidrag kan vara avfattade på de skandinaviska språken samt engelska, tyska och franska. Abstracts och
sammanfattningar skall vara på engelska, bildtexter på uppsatsens språk och engelska. Hela Fornvännens innehåll publiceras fortlöpande både på papper och på internet, det senare med ett halvårs fördröjning. Kontakta
gärna redaktionen inför och under skrivandet om frågor uppstår.
Tekniska och typografiska frågor
Manuskript skall vara kompletta och noga korrekturlästa. De levereras med all text i en enda fil i RTF-format
eller annat vanligt ordbehandlingsformat. Filen skickas helst per e-post, annars på CD. Inget pappersmanuskript behövs. Om invecklad typografi som tabeller, matematiska formler eller runtranskriptioner förekommer
kan dock en utskrift eller PDF-fil vara bra.
Uppsatser
Tät och kortfattad framställning är en dygd. En uppsats får inte överstiga 16 trycksidor à 4500 nedslag inkl.
abstract, illustrationer och tabeller.
Uppsatser levereras med abstract (högst 1500 nedslag), summary (2000–4500 nedslag) och bildtexter, alla
dessa på engelska.
Abstract inleds med författarnamn, årtal, uppsatsens titel med engelsk titel inom parentes och avslutas med
författarens namn, institutionsadress och e-postadress.
Referenser
Dessa utformas enligt Harvardsystemet med författarnamn, tryckår och sida inom parentes i texten. Under
rubriken Referenser förtecknas refererade eller citerade arbeten i bokstavsordning efter författarens efternamn
följt av initialer, tryckår, titel, namn på eventuell tidskrift samt nummer, utgivande institution och förlagsort.
Titlar på monografier och tidskrifter kursiveras. Inga sidnummer anges i referenslistan. Se nedan.
Forsklund, F., 1954. Skäggmode under järnåldern. Esoteriska sällskapets årsskrift 26. Stockholm.
Gendergren, G., 1993. Medeltida suffragetter i Burgund. Lund.
Sviskonkvist, S., 1946. Priapos på Kullaberg. Adlerlöffel, X. & Ölkefjär, Y. (red.). Sydsvensk järnålderskult,
ett symposium. Halmstad.
Illustrationer
Illustrationer skickas med minst 1500 pixlars bredd, per e-post, på CD eller i fysiskt original. Fornvännen publicerar endast illustrationer där rättighetsinnehavaren givit författaren tillstånd för publicering på internet.
Debatt och mötesreferat
Debattinlägg och mötesreferat saknar abstract och summary, får ha referenser och illustrationer, överskrider
inte 5 trycksidor à 4500 nedslag inkl. illustrationer. Innan ett inlägg publiceras skickar redaktionen ofta slutredigerad version till berörd part för inhämtande av svar.
Korta meddelanden
Korta meddelanden får ha referenser och illustrationer, överskrider inte 3 trycksidor à 4500 nedslag inkl.
illustrationer.
Recensioner
Recensioner får inte ha illustrationer eller referenslista (kortfattade referenser läggs inom parentes i texten),
omfattar högst 9000 nedslag inklusive mellanslag. Tonvikten skall ligga på vetenskaplig utvärdering mer än på
referat av böckernas innehåll.
Korrektur
Författaren får efter textredigeringen den nya textversionen per e-post för granskning. Illustrerade bidrag
skickas därtill, efter slutförd typografering och ombrytning, per e-post i form av PDF-fil för granskning. Inga
papperskorrektur förekommer.
Varje författare erhåller ett exemplar av det häfte i vilket bidraget blivit infört.

