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Platsens namn
En ingress som berättar kort om platsen.
Av: Namn på den eller de som skrivit texten och vilken organisation vederbörande representerar om
så är fallet. Om skribenten inte önskar ha sitt namn på internet är det möjligt, men författarnamnet
måste ändå meddelas till 1718:s redaktion.
Denna text bör vara 100-500 ord. Inte längre. Den ska vara skriven på ett lättillgängligt språk: ”En
tolvåring ska kunna läsa och förstå”.
Det är en text som berättar om platsen och dess historia i relation till det stora nordiska kriget. Det
kan vara en plats kopplad till faktiska händelser eller en plats det finns en mytbildning om. Ofta finns
det myter om platser som var aktuella vid faktiska händelser.
Det kan också vara berättelser om ett föremål som har en koppling till det stora nordiska kriget eller
en person som hade betydelse för krigshändelserna.

”Veta mer” Källor och fakta
Redovisa varifrån dina uppgifter kommer (litteratur, lokal tradition osv). Detta är ett internt material
till 1718-redaktionen.
Fördjupningsuppgifter som kan vara aktuella att publicera:




Uppgift om källor där det går att läsa mer om platsen.
o Länkar till andra hemsidor – kopiera in länken i klartext.
o Litteraturhänvisningar redovisas enligt: Författarens efternamn, förnamn. Bokens
titel. Utgivningsår.
o Pdf-filer kan läggas upp på hemsidan. Klargör rättigheter för detta och skicka in filen
som pdf.
Förklaring av eventuella speciella termer som använts i texten.

Engelsk sammanfattning
En kort sammanfattning på engelska bör ingå i bidraget. Denna ska skildra huvuddragen av vad som
framkommer i huvudtexten.

Bilder
Bilder som visar platsen idag eller i historisk tid. All användning av bilder för publicering på internet
ska vara klarlagd med fotograf/upphovsrättsinnehavare.
Bilder bör vara ”bredare än de är höga” och ha en bredd om 1800 pixlar.

Uppgifter som behövs om bilder
Bildfilens namn
Bildtext. Uppgift om fotograf.

Platsens position
Alla platser positioneras i Google. För att detta ska kunna göras behövs uppgift om gps-position.

Introduktionstext
En kort text om 20-50 ord som introducerar och lockar till att läsa mer om platsen.

GPS
GPS-position för platsen. Denna får man fram genom att söka upp platsen på Google maps
http://maps.google.no/ och klicka i kartan på korrekt plats. En faktaruta med gps-koordinater visar
sig, det är dessa som ska skrivas av.
Formen för koordinater kan se ut så här: 58.901904

11.938552

