
MANUAL FAKTATJEK 
 
Som udgangspunkt skal alle oplysninger i en tekst tjekkes. Desuden skal det sikres, at basale 
oplysninger, fx en persons fødsels- og dødsår, altid er opgivet i teksten.  
Faktatjekkeren skal huske at angive kilde og status for hver enkelt information, der er tjekket, fx 
”o.k. trap5” eller ”1920 ifølge WB”.  
 
PERSON 
Alle personer, der nævnes i en tekst, skal have: 
* Titel 
* Fødsels- og dødsår 
* Korrekt navneform/kaldenavn 
 
For kunstnere og arkitekter anvendes altid Weilbach (WB) som 1. prioritet. 
 
Titel 
For alle personer, der nævnes i teksten, skal anføres en titel, fx forfatter, landinspektør, professor 
osv. Dog angives ikke titel ved de danske konger, der har et tal i halen, fx Christian 4., Frederik 6. 
osv.  Hvis kongen er uden tal, anføres titel, fx kong Hans, kong Niels.  
Autoritative værker: Dansk Biografisk Leksikon (DBL), Dansk Kvindebiografisk Leksikon (DKL), Den 
Store Danske Encyklopædi (DSDE), Kraks Blå Bog og Weilbach (WB). 
 
Fødsels- og dødsår 
Alle personer, der nævnes i teksten, skal have fødsels- og dødsår. Hvis personen er nulevende 
skrives fx (f. 1956), og hvis kun dødsåret er kendt (d. 1276) eller ved usikkerhed (d. før 1293). 
Kan oplysningerne ikke skaffes, skrives (u.å.).  
Ved fødsel- og dødsår inden for samme århundrede skrives (1803-84) og ved forskellige 
århundreder (1884-1953).  
Autoritative værker, 1. prioritet: Dansk Biografisk Leksikon (DBL), Dansk Kvindebiografisk Leksikon 
(DKL), Den Store Danske Encyklopædi (DSDE). 
Autoritative værker, 2. prioritet: Kraks Blå Bog (inkl. register 1910-88), Weilbach (WB) og Trap 5. 
Autoritative værker, 3. prioritet: Adels- og slægskalendere på nettet samt Wikipedia kan også 
bruges som kilder, så længe det bliver oplyst i kommentarfeltet.  
 
Navne 
Alle personer, der nævnes i teksten, skal anføres med deres kaldenavn, fx H.C. Andersen og ikke 
Hans Christian Andersen; Emma Gad og ikke Emmarenze Henriette Margrethe Gad. Vær især 
opmærksom på navne med Å/Aa og initialer.  
Autoritative værker, 1. prioritet: Dansk Biografisk Leksikon (DBL), Dansk Kvindebiografisk Leksikon 
(DKL), Den Store Danske Encyklopædi (DSDE) 
Autoritative værker, 2. prioritet: Kraks Blå Bog og Weilbach (WB). 
 
  



ÅRSTAL 
Alle årstal, der nævnes i teksten, skal tjekkes.  
Autoritative værker, 1. prioritet: Dansk Biografisk Leksikon (DBL), Dansk Kvindebiografisk Leksikon 
(DKL), Den Store Danske Encyklopædi (DSDE), Trap 5 
Autoritative værker, 2. prioritet: Weilbach (WB).  
Autoritative værker, 3. prioritet: Kraks Blå Bog, Wikipedia og Salmonsens Leksikon: 
http://runeberg.org/salmonsen/2/ 
Husk at anføre kilde i kommentar. 
 
STED 
Alle stednavne, der nævnes i teksten, skal tjekkes - både for stavemåde og om hvorvidt de ligger i 
den pågældende kommune.  
Vær især opmærksom på navne med Aa/aa, Å/å, e/æ (fx Tversted) og forkortelser som fx 
Nr./Nørre. Vær også opmærksom på stednavne, der kan være i bestemt/ubestemt form (fx 
Vestskoven (skov) og Furesø (sø)), begge v. Kbh. 
De autoritative navneformer findes her: 
http://www.stednavneudvalget.ku.dk/autoriserede_stednavne/AUTORISEREDE_STEDNAVNE_v.20
13-05-23.pdf 
For stednavne, der ikke findes i ovenstående (typisk mindre lokaliteter), kan mange navne findes 
her: http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx. NB: Begræns gerne søgningen til 
den pågældende kommune for at begrænse søgetid og hits. 
For vejnavne: http://danmarksadresser.dk/   
For stednavne, der mest anvendes af ”venner og kendere” (typisk gældende for en del mindre 
naturlokaliteter, som måske ikke kan findes på kort): Vær kritisk og præciser gerne fx 
beliggenheden. Tjek evt. disse på http://www.fugleognatur.dk/vispaakort.aspx  og/el. 
http://dofbasen.dk/googlemap.php?googlemap=pop. 
For statsskove: Vær kritisk ved anvendelse af fx skovkort og de lokale naturguider 
(http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider) – der ER fejl indimellem.   
 
KIRKER 
Alle navne på kirker tjekkes på: www.sogn.dk 
(Sognene selv skriver ofte navnet anderledes, fx Sct. i steder for Sankt). 
Vi skriver kirker med stort, fx Sankt Catharinæ Kirke. 
Stilperioder: 
Romansk: o. 1050-1275 (senromansk o. 1200-75). 
Gotisk: o. 1250-1550 (unggotisk o. 1250-1300, højgotisk o. 1300-1400, sengotisk o. 1400-1550). 
Renæssance: o. 1550-1630 (ungrenæssance o. 1550-90, højrenæssance o. 1590-1620, 
senrenæssance o. 1620-30, manierisme o. 1590-1630). 
 
VIRKSOMHEDER/INSTITUTIONER/FORENINGER 
Korrekt navneform anføres. Vi skriver navne på virksomheder/institutioner som de selv skriver 
dem. Tjekkes på virksomheder/institutioners egne hjemmesider og i autoritative værker. Vi skriver 
fx AART architects og ikke Aart Architects og Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S og ikke 
arkitektfirmaet Finn Østergaard. 
 



Beslutning vedr. stavemåde af DSB: 
Om 1885-1972: De danske Statsbaner (DSB) 
Om 1972 – i dag: DSB 
 
For dokumentation, se fanen ”Stavemåde” i dokumentet om danske jernbaner:  
http://produktion.trapdanmark.dk/share/page/site/administration/document-
details?nodeRef=workspace://SpacesStore/44c1621a-2ad1-4f85-a3ea-3051b41768a2 
 
BOGTITLER 
Alle bogtitler tjekkes i rex: www.rex.kb.dk for korrekt titel og stavemåde. Vær især opmærksom på 
store/små bogstaver samt å/aa. 
Litterære værker, romaner, digtsamlinger, novellesamlinger, skuespil mm.: Titlen angives i kursiv 
efterfulgt af årstal i parentes, fx: Johannes V. Jensens bog Himmerlandsfolk (1898). 
Digte, noveller og sange (titler) skrives i anførselstegn (»«) efterfulgt af årstal i parentes, fx: Som 
Nis Petersen skriver i digtet »Vikingepigen« (1926). 
Citater angives også i anførselstegn (»«). 
 
KUNSTVÆRKER 
Titler og årstal på kunstværker tjekkes på Kunstindeks Danmark/Weilbach, som er vores 
autoritative kilde: 
www.kulturarv.dk/kid/Forside.do 
Titlen skrives med kursiv. Eksempel på hvordan, vi skriver: 
Bertel Thorvaldsen, Venus med æblet (1813-18). 
Hvis kunstværk ikke optræder i Weilbach (efter 1994) kan mange findes i disse to autoritative 
kilde: 
Den Nationale Database over Kunst i det Offentlige Rum (skrives ”KØS” i kommentarfelt): 
http://samlingen.koes.dk/ Kommuners egne kunstregistranter kan også bruges som autoritativ 
kilde ved kunst i det offentlige rum. 
Statens Kunstfonds base over den kunst i det offentlige rum, de ejer (skrives ”Vores Kunst” i 
kommentarfelt): http://vores.kunst.dk/start 
NB: Museernes egne hjemmesider (og andre hjemmesider på nettet) bruges kun, hvis kunstværket 
ikke kan findes i de autoritative kilder. 
 
PARTINAVNE 
Princip omkring partinavne gennem tiden (gælder partier, der har skiftet navn): 
 
Danmarks Kommunistiske Parti  
Partinavn: 1919-1920: Danmarks Venstresocialistiske Parti 
 1920-: Danmarks Kommunistiske Parti 
Princip:  Som ovenfor  
 
Venstre 
Partinavn: 1870-1895: Det Forenede Venstre 
1895-1910: Venstrereformpartiet (1894-1910 også Det Moderate Venstre + 1877/78-1905 radikale 
grupperinger) 



 1910-1963: Venstre 
 1963-: Venstre, Danmarks Liberale Parti 
Princip:  Indtil 1870: venstregruppe, venstremand 
 1870-1895: Det Forenede Venstre 
 1895-1910: Venstrereformpartiet 
 1910- i dag: Venstre 
  
Socialdemokratiet 
Partinavn: 1871-78: Den Internationale Arbejderforening for Danmark  
1878-1965: Socialdemokratisk Forbund  
1965-2002: Socialdemokratiet i Danmark 
2002-2016: Socialdemokraterne  
2016-: Socialdemokratiet  
Princip:  1871-78: Den Internationale Arbejderforening for Danmark (Socialdemokratiet) 
 1878 - i dag: Socialdemokratiet 
 
Radikale Venstre 
Partinavn: Tidl. (fra 1905) - Det Radikale Venstre 
 Senere: Radikale Venstre 
Princip:  Skriv altid Radikale Venstre 
 
Det Konservative Folkeparti 
Partinavn: -1915: Højre 
 1915-: Det Konservative Folkeparti 
Princip:  Altid som ovenfor 
 
Liberal Alliance 
Partinavn:  2007-2008: Ny Alliance 
 2008-: Liberal Alliance 
Princip:  Altid som ovenfor 
 
Kristendemokraterne 
Partinavn: 1970-2003: Kristeligt Folkeparti 
 2003-: Kristendemokraterne  
Princip:  Altid som ovenfor 
 
Mht. partibogstaver: I tabellerne anvender partiernes listebogstaver og i brødteksten deres 
kaldebogstaver (S i stedet for A, K i stedet for C). 
 
INDBYGGERTAL 
Indbyggertal tjekkes på Danmarks Statistik, Statistikbank: 
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920 
NB: Tallene opdateres hvert kvartal; Trap benytter 4. kvartal i det angivne år. 
Byerne:  



Byer befolkningstal 
1. jan 2016.xlsx  

 
ARKITEKTUR 
Årstal på bygningsværker, fx kirker, skoler, institutioner, kan ofte findes ved at søge på arkitekten i 
Kunstindeks Danmark/Weilbach:  
www.kulturarv.dk/kid/Forside.do 
Desuden er følgende at regne for autoritative kilder:  

 Hvem byggede hvad (1971) i tre bind (København, Øerne og Jylland) fra Politikens Forlag, i 
forhold til alt tidligere end ca. 1970, den bedste. 

 Guiderne fra Arkitektens Forlag.  
 Dansk Arkitekturguide på DACs hjemmeside er opdateret men forholdsvis overfladisk: 

http://www.dac.dk/da/dac-life/dansk-arkitekturguide/ 
 Fagbladet Arkitekten, der indtil et vist tidspunkt havde artikler om stort set alt hvad der 

blev bygget af en vis kvalitet. Forlaget arbejder på at få samtlige numre digitaliseret, men 
indtil videre skal der søges manuelt. Dertil kan der benyttes et register der udkommer en 
gang om året. 

Som supplement kan evt. anvendes: http://arkark.dk. Er dog ikke så pålidelig. 
For kirker: Danmarks Kirker, som dog stadig er undervejs: http://danmarkskirker.natmus.dk. 
For slotte og herregårde: Danske Slotte og Herregårde, 2. udg., 1963-68: Findes vist ikke online, 
men en del artikler i dansk Wikipedia citerer herfra.  
 
 
  



HISTORISKE PERIODER 
For historisk perioder tjekkes overensstemmelse ml. periode og det/de evt. angivne år. 
Fortidsminder: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder. NB: Ofte anvendes forskelligt 
navn/stavemåde, så vær kritisk. NB: Mange fortidsminder har en usikker datering; det plejer at 
fremgå af teksten på hjemmesiden. 
 
Danmarks Oldtid 
Yngre Palæolitikum ca. 12.800-ca. 9000 f.Kr. (ældre stenaldere: ca. 12.800-ca. 3950 f.Kr.) 

 Hamburgkultur ca. 12.800-ca. 12.000 f.Kr.  
federmesserkultur* ca. 12.000-ca. 11.000 f.Kr. 
Brommekultur ca. 11.000-ca. 10.500 f.Kr. 
Ahrensburgkultur ca. 10.500-ca. 9000 f.Kr. 
 

Mesolitikum ca. 9000-ca. 3950 f.Kr. 
 Maglemosekultur ca. 9000-ca.6400 f.Kr. 

Ældre ca. 9000-ca. 7800 f.Kr. 
Mellemste ca. 7800-ca.7000 f.Kr. 
Yngre ca. 7000-ca. 6400 f.Kr. 

 Kongemosekultur ca. 6400-ca. 5400 f.Kr. 
Ældre ca. 6400-ca. 6000 f.Kr. 
Mellemste ca. 6000-ca. 5700 f.Kr. 
Yngre ca. 5700-ca. 5400 f.Kr. 

 Ertebøllekultur ca. 5400-ca. 3950 f.Kr. 
Ældre ca. 5400-ca. 4800 f.Kr. 
Mellemste ca. 4800-ca. 4300 f.Kr. 
Yngre 4300-ca. 3950 f.Kr. 

Neolitikum (yngre stenalder) ca. 3950-ca. 1700 f.Kr.  
 tragtbægerkultur* ca. 3950-ca. 2800 f.Kr. 

Ældre ca. 3950-ca. 3500 f.Kr. 
Yngre ca. 3500-ca. 2800 f.Kr. 
grubekeramisk kultur*, ca. 3000-ca. 2450 f.Kr. 

 enkeltgravskultur* ca. 2800-ca. 2350 f.Kr. 
Ældre ca. 2800-ca. 2600 f.Kr. 
Mellem ca. 2600-ca. 2450 f.Kr. 
Yngre ca. 2450-ca. 2350 f.Kr. 

 senneolitikum* ca. 2350-ca. 1700 f.Kr. 
Ældre ca. 2350-ca. 1950 f.Kr. 
Yngre ca. 1950-ca. 1700 f.Kr. 

* skrives med lille begyndelsesbogstav (i modsætning til perioder navngivet efter et sted/stednavn, fx Ertebølle; i de 
tilfælde skrives perioden med stort begyndelsesbogstav) 



Bronzealder ca. 1700-ca. 500 f.Kr. 
 Ældre ca. 1700-ca.1100 f.Kr. 

Periode I ca. 1700-ca. 1500 f.Kr. 
Periode II ca. 1500-ca. 1300 f.Kr. 
Periode III ca. 1300-ca. 1100 f.Kr. 

 Yngre ca. 1100-ca. 500 f.Kr. 
Periode IV ca. 1100-ca.900 f.Kr. 
Periode V ca. 900-ca.700 f.Kr. 
Periode VI ca. 700-ca. 500 f.Kr. 
 

Jernalder ca. 500 f.Kr.-1050 e.Kr. 
 Førromersk jernalder ca. 500-Kristi fødsel 

Ældre ca. 500-ca. 250/225 f.Kr. 
Yngre ca. 250/225- Kristi fødsel 

 Romersk jernalder Kristi fødsel-ca. 375 
Ældre ca. Kristi fødsel-ca. 160 
Yngre ca. 160-ca. 375 

 Germansk jernalder ca. 375-ca. 800 
Ældre ca. 375-ca. 550 
Yngre ca. 550-ca. 800 

 Vikingetid ca. 800-1050 
Ældre ca. 800- 900 
Yngre ca. 900-1050 

 
Danmarks middelalder 

 Middelalder 1050-1536 

 Tidlig 1050-1170 

 Højmiddelalder 1170-1400 

 Sen 1400-1536 

Nyere tid 
Renæssance 1536-1650 
Osv. 
Osv. 
 
  



GEOLOGISKE TIDER 
De kvartære aflejringer- alder i år før nu (Efter Geologien 2. udgave). De fleste aldre fra Ældste 
Dryas og ældre bør angives med ca. 
For geologiske perioder tjekkes overensstemmelse ml. periode og det/de evt. angivne år. 
 
Subatlantisk tid ca. 3.500 til nutid 
Subboreal tid 6.000 til 3.500 
Atlantisk tid  9.000 til 6.000  
                   Littorinahavet:  9.000 til 6.000 
Boreal tid  10.300 til 9.000                    
Præboreal tid 11.700 til 10.300  

Fastlandstiden: Præboreal tid og lidt ind i Boreal tid  
Sidste rester af dødis i Danmark smeltet for ca. 11.000 år siden 

Yngre Dryas  12.600 til 11.700 – slut istid  
Allerød tid  13.900 til 12.600 
Ældre Dryas  14.050 til 13.900 
Bølling  14.700 til 14.050 
Ældste Dryas  ca. 17.000 til 14.700 
                      Yoldiahavet:    ca. 18.000 til 11.000 

Senglacialtid (Ældste Dryas til Yngre Dryas 17.000 til 11.700) 
Bælthav Fremstød, Bælthav Till, Bælthav Isstrøm 18.000 til 17.000 
Østjyske Fremstød, Østjyske Till, Østjyske Isstrøm 19.000 til 18.000 
Ungbaltiske Isfremstød, Ungbaltiske Isstrøm 19.000 til 16.000 
Genfremstød (NØ-fremstød)   20.000 til 19.000 
Hovedfremstødet (NØ-fremstød) (Midt Danske Till)  23.000 til 20.000 
Kattegat Isstrøm (Kattegat Till)  28.000 til 26.000 
Klintholm Isfremstød/Isstrøm (Klintholm till)  35.000 til 32.000 
Isfri mildning med Græsted Ler  50.000 til 35.000 
Gammelbaltisk Isfremstød/Isstrøm (Ristinge Isstrøm)  55.000 til 50.000 
Sen Weichsel  29.000 til 11.700 
Mellem Weichsel 71.000 til 29.000 
Tidlig Weichsel 115.000 til 71.000 
Weichsel  115.000 til 11.700 – Istid  
Eem  130.000 til 115.000 – Mellemistid 
Warthe Isfremstød 150.000 til 140.000 – Istid 
Sen Saale  191.000 til 130.000 – Istid 
Saale  390.000 til 130.000 – Istid 
Holstein  410.000 til 390.000 – Mellemistid 
Elster  490.000 til 410.000 – Istid  
 
NATUROMRÅDER 
Oplysninger om naturområders udstrækning, areal, længde, dybde m.m. tjekkes.  
Fredede områder: http://www.fredninger.dk. Rummer bl.a. selve fredningskendelserne, hvor 
areal mv. er angivet.  



Natura 2000-områder: Liste (pdf) over Natura 2000-områder (med bl.a. navn og areal) kan hentes 
på: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-omraaderne.  
Eller her fra kort: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-
omraaderne/fakta-om-omraaderne/ 
Afvandede søer o.a. landvindingsprojekter: Kjeld Hansen: Folk & fortællinger fra det tabte land: 
http://dettabteland.dk/.  
Vi opgiver naturareal i ha. Omregner: http://www.omregn-enheder.info/index.php 
Skovareal pr. kommune (pr. 2013): http://www.statistikbanken.dk/SKOV107 
Seneste indrapporterede naturbeskyttelsesdata: 
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/national-naturbeskyttelse/beskyttede-naturtyper-
3/opdatering-af-3-natur/kommuner/ 
Vandløb skal faktatjekkes i kommunernes vandløbsregulativer. De er dog ofte ikke tilgængelige. 
Fagredaktøren giver besked, om vandløb skal faktatjekkes eller ej. 
Dybe på søer: Danmarks søer af Thorkild Høy m.fl. er den autoritative kilde. Hele Danmark er dog 
ikke beskrevet, og kun de største og vigtigste søer er med, så der vil være tilfælde, hvor søerne 
ikke kan tjekkes her. I så fald kan lystfiskerklubbers og andres data benyttes vejledende. 
Kommunernes GIS-kort:  Benyttes, når data ikke er tilgængelige andre steder (vejledende kilde). 
 
Bemærk: 
* Bakker, højdepunkt o.lign. tjekkes ikke. Tjekkes af fagredaktør indtil videre. 
* Matrikelkort kan ikke anvendes til tjek af areal, da matrikelskellene ofte går anderledes end den 
naturlige afgrænsning (fx ved en sø og dens omgivelser). 
 
DYRE- OG PLANTENAVNE 
I databasen benytter Trap Danmark så vidt muligt kun danske populærnavne for dyr, planter og 
svampe. Det videnskabelige navn indsættes som en kommentar i Word-dokumentet, så det kan 
konverteres til metadata. (For de få arter/underarter, som ikke har et dansk populærnavn, 
benytter vi det videnskabelige navn i stedet, se nedenfor.) 
 
Videnskabelige (latinske) navne 
Alle taksonomiske enheder over slægts-, arts-, underarts- og varietetsniveau skrives i normal (ikke 
kursiv) og med stort begyndelsesbogstav. 
Eksempel: 
Riget Plantae (planter) 
Rækken/divisionen Magnoliophyta (dækfrøede) 
Klassen Liliopsida (enkimbladede) 
Ordenen Asparagales (asparges-ordenen) 
Familien Orchidaceae (orkideer) 
 
Navne på slægter, arter, underarter og varieteter skrives altid i kursiv. Slægtsnavne skrives altid 
med stort begyndelsesbogstav, mens resten altid skrives med lille begyndelsesbogstav. 
Eksempel: 
Slægten Dactylorhiza (gøgeurter) 
Arten majalis (maj-gøgeurt) 
Underarten purpurella (purpur-gøgeurt) 



Varieteten cambrensis (Vendsyssel-gøgeurt) 
 
I ovenstående tilfælde er Vendsyssel-gøgeurt en varietet af purpur-gøgeurt, som er en underart af 
maj-gøgeurt. Artens fulde navn vil man typisk skrive således: 
 
Vendsyssel-gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. purpurella var. cambrensis) 
 
Her står ssp. for underart, mens var. står for varietet. De to betegnelser samt andre betegnelser, 
som føjes ind i et videnskabeligt navn, skrives aldrig i kursiv. De to betegnelser indføjes yderst 
sjældent i videnskabelige dyrenavne. Det anbefales derfor, at de i Trap Danmark kun benyttes i 
plantenavne. En underart af en dyreart vil man eksempelvis skrive således: 
Østlig grønbroget kålsommerfugl (Pontia daplidice edusa) 
 
I Trap Danmark skal underarter og varieteter kun nævnes, hvor det er relevant. 
Andre betegnelser, som cf. (for confer) og kl. (for klepton), kan også tilføjes videnskabelige 
artsnavne. De skal også altid stå med småt og aldrig i kursiv. Eksempel: 
Grøn frø (Pelophylax kl. esculentus) 
 
Medmindre der foreligger gode argumenter for det modsatte, benytter vi den taksonomi, som er 
valgt i http://allearter.dk/ 
 
Hvis en art/underart ikke har et officielt eller almindeligt brugt populærnavn på dansk, benyttes 
kun det videnskabelige navn. Det fulde videnskabelige navn skrives i så fald kun første gang, det 
optræder i et afsnit (et indholdselement). Derefter skrives slægtsnavnet som initial, eksempelvis P. 
daplidice i stedet for Pontia daplidice. Eneste undtagelse er, når navnet optræder som første ord i 
en sætning – her skrives det videnskabelige navn altid i sin fulde længde. 
 
Populærnavne 
Populærnavne følger http://allearter.dk/ Det gælder både stavemåde, brug af store og små 
bogstaver samt bindestreger. Arter, der hedder ”almindelig xxx”, skrives ”alm. xxx”, fx alm. ryle, 
for at undgå, at det læses som en generel karakteristik.  
For arter/underarter, som ikke findes her, følges gængs praksis.  
Undtagelser i forhold til Allearter.dk: 
ålegræs benyttes i stedet for alm. bændeltang.  
tang i stedet for marine makroalger. 
engryle bruges. 
 
Det vil sige, at også danske plante- og svampenavne konsekvent skrives med småt. Vi skriver 
eksempelvis håret høgeurt. 
 
I artsnavne, som indeholder sted- og/eller personnavne, skrives stednavnet/personnavnet med 
stort. Det betyder fx, at vi skriver Vendsyssel-gøgeurt. 
 



Der findes desuden populærnavne, der beskriver bestande, som er knyttet til et bestemt 
geografisk område, men som ikke beskriver et bestemt taxon. Her bruges den geografiske 
betegnelse efterfulgt af bindestreg, hvis navnet er sammensat. Eksempel: Gudenå-laks. 
 
LINKS 
Dansk Kvindebiografisk Leksikon: http://www.kvinfo.dk/side/170/ 
Den Store Danske (inkl. bl.a. Dansk Biografisk Leksikon): http://denstoredanske.dk/ 
Danmarks Kirker (som dog stadig er undervejs): http://danmarkskirker.natmus.dk. 
Danmarks Statistik: http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
Kraks Blå Bog register 1910-1988: http://runeberg.org/blaabog/1988reg/ 
REX Det Kgl. Bibliotek: http://rex.kb.dk 
Salmonsens Leksikon, 2. udg.: http://runeberg.org/salmonsen/ 
Weilbachs Kunstnerleksikon: https://www.kulturarv.dk/kid/Forside.do 
 
Kort: 
Danmarks Miljøportal: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 
Fortidsminder: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/ 
Naturfredede områder: http://www.fredninger.dk/ 
Stednavne: http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx 
Geologiske kort: 
http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=denmark#zoom=2.7427973202895215&lat=6245
648.2024411&lon=550439.18100167&visiblelayers=Topografisk&filter=&layers=&mapnam
e=denmark&filter=&epsg=25832&mode=map&map_imagetype=png&wkt 
 
Andre (ikke autoritative, men måske nyttige, fx til et ekstra tjek): 
Danske fyrtårne: http://www.fyrtaarne.dk/ 
Gravsteder: http://www.gravsted.dk/ 
Omregn enheder (mål og vægt): http://www.omregn-enheder.info/index.php 
 
Billedtekster  
Alle navne, stednavne og årstal tjekkes.  Teksten i Trap 6 fungerer som autoritativ kilde.  


