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ATT GESTALTA DET GENUINA 
Om historiebruk, berättande arkitektur och strategisk design inom dagens 
turistindustri    
 
Av: Per Strömberg 
 
 
Under de sista årtiondena tenderar lokala turistföretag och kommuner att ta ett allt större hel-
hetsgrepp över turistdestinationen genom att profilera sig och försöka finna eller skapa plat-
sens identitet. I denna strategi utgör arkitektur en viktig komponent i ett långsiktigt arbete 
med att skapa en profil och formulera en medveten berättelse om destinationen. 

I västra Härjedalen (Härjedalens fjällregion i väster) har man under de senaste tio åren 
intensifierat arbetet med att utveckla destinationen, men redan i slutet på 1970-talet talar man 
i Jämtlands län om att ”förutsättningar måste skapas för en systematisk uppbyggnad av en 
områdesprofil där varje områdes unika förutsättningar tas till vara.”1 Man talar om destinatio-
nen som en ”turistisk produkt” som kan förbättras genom ”produktutveckling”.2 Turisten har 
blivit en kund som väljer mellan ett samlat kunderbjudande, där turistorten är en vara som kan 
förpackas och bjudas ut till försäljning. Turisten betalar för att få uppleva en attraktion på en 
viss plats men är samtidigt beroende av värdsamhället.3 I en konkurrenssituation fordras det 
därför inte bara en god samordning mellan turistortens olika samhällsfunktioner, utan även att 
man lokalt tar ett helhetsgrepp om turistdestinationen. 
 
Designprogrammet för västra Härjedalen  
Den lokala turistorganisationen i västra Härjedalen, Funäsdalsfjäll AB, driver sedan tio år 
tillbaka ett hundratal delprojekt under det samlade projektnamnet ”Framtidsfjäll 2000” som 
syftar till att höja kvaliteten och stärka fjällregionens identitet som turistdestination. Ett av 
projekten strävar efter att skapa en attraktiv och väl sammanhållen miljö för turism utifrån den 
lokala byggnadstraditionen. Projektet kallas för designprogrammet och arbetades fram i sam-
verkan med Funäsdalsfjäll AB, Härjedalens kommun, länsmuseet och traktens byalag. Man 
funderade över hur man skulle kunna skapa en attraktivare och mer säregen turistmiljö. Man 
sökte efter vad i bebyggelsen som är typiskt för trakten; vad är det ”härjedalska”? 

Länsmuseet fick till uppgift att göra en sammanställning av traditionellt byggande i om-
rådet vilken fick utgöra underlaget till designprogrammet och vad som borde betraktas som 
”härjedalskt”, nämligen en ”genuin karg, enkel och nästan naturgiven byggnadsstil som fjäll-

                                                 
1 Jämtlands län,”Kap 5. Sammanfattande analys och slutsayser rörande turismens utveckling”, Tur75, Östersund, 
1980, s. 17. 
2 Idem, s. 16. 
3 Per Åke Nilsson, ”Fjällturismens historia. En studie av utvecklingen i Åredalen.”, Rapport 1999:1, Institutionen 
för Turismvetenskap, Mitthögskolan, Östersund, 1999, s. 167. 
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bonden skapat genom århundraden”. Resultatet av projektet blev en samling råd och riktlinjer 
att sträva efter vid ny-, om- och tillbyggnader. I programmet konstaterar man vikten av att 
profilera sig, att lyfta fram traktens särart och att skapa en attraktiv turistmiljö. Man kallar 
projektet för en ”strategisk framtidsinvestering” och konstaterar att helhetsupplevelsen blir 
allt viktigare för den som besöker turistorten. De generella förebilder man nämner här är alp-
länderna och vintersportområdena i USA, där man har arbetat mycket målmedvetet och lång-
siktigt med turistorternas utseende och helhetsintryck. Det finns numera också en mycket tyd-
lig inriktning mot kvalitetsfrågor i stället för kvantitet, menar designprogrammets skapare, 
stadsarkitekt Ulf Alexandersson.4 

I detalj handlar designprogrammets riktlinjer om byggnadsutformning, placering, materi-
alhantering, färgsättningar och utsmyckningar, skyltar samt markytornas skötsel (grönytor, 
planteringar, asfaltsytor och omgivande landskap). Men det handlar också om att skapa intres-
santa och sammanhållna bymiljöer och i tätortens fall att se över förtätningsmöjligheter.5 

I översiktplanen för Härjedalens kommun från 1991 bedöms ”det genuina och traditio-
nella” vara viktiga utgångspunkter för designprogrammet. Enligt länsmuseets och länsstyrel-
sens rapport om traditionella bygge i västra Härjedalen är ”det genuina och traditionella” i 
bebyggelsen mer preciserat ett ”traditionellt och lokalt förankrat byggande”. Utgångspunkten 
för gestaltningen är alltså fjällbondens lantbruksbebyggelse och den föreskrivna stilen är 
”brokig, rund, knubbig och trubbig”.6 Detta utgör grunden för den berättelse man vill berätta. 

 
Exemplet Fjällbyn 
I designprogrammet förkastar man ”alpstilen” med breda gavlar mot dalen och stora takut-
språng, vanliga under 1970-talet. Den främsta förebilden man i stället lyfter fram är den s.k. 
Fjällbyn – en sammanhållen stugby för semesterboende – uppförd i början av 1980-talet i 
Ramundberget i västra Härjedalen. Fjällbyns arkitekt, Hans Murman, lät sig inspireras av fä-
boden och den förindustriella, nordsvenska bondgårdstypen med kringbyggt tun. Beställare 
och arkitekt strävade efter småskalighet, variation och dämpad exploateringsgrad; något som 
var ”mer genuint än flashigt”. Samtidigt ville man få byggnaderna att smälta in i såväl kultur- 
som naturlandskap och komma bort från det sätt på vilket man vanligtvis utformade stugbyar 
vid den här tidpunkten, d.v.s. konventionella stugbyar som inte nämnvärt skiljer sig från rad-
husområden i stadsmiljö. Därför blev inte bara fasaden viktigt, utan även grupperingen och 
orienteringen av byggnadskropparna .Taken betäcktes med torv och fasaden bekläddes med 
40 mm okantat virke som dessutom behandlades med järnvitriol för att få panelen att åldras 

                                                 
4 Ulf Alexandersson, ”Designprogram för västra Härjedalen”, Härjedalens kommun, Byggnadsnämnden, 1993, s. 
1-15. 
5 Ulf Alexandersson, idem. 
6 Göran Andersson, Marie Jonsson & Ulrich Lange, ”Traditionellt bygge i västra Härjedalen”, Östersund, 1990, 
s. 1-21. 
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vackert. Hans Murman ville ”spela på känslosträngarna”, skapa genuin känsla och motsvara 
turisternas förväntningar på ett annorlunda (semester-) boende till fjälls. 
 

  
Designprogrammet lifter fram “Fjällbyn” som en förebild – en homogen semesterby med stugor för uthyrning, 
uppförda under 1980-talet i Ramundberget, Västra Härjedalen. Fjällbyns arkitekt, Hans Murman, lät sig inspire-
ras av den traditionella, kringbyggda bondgården av Nordsvensk typ. Vinterbild till höger, sommarbild till 
vänster. Foto: Per Strömberg, 2002. 

 
I detta fall konstrueras ”det genuina” av tre diskurser som även skymtar fram i design-
programmet: det autentiska (naturnära, dämpad exploateringsgrad, väl avvägd bekvämlighets-
grad, naturliga byggnadsmaterial), det anti-vardagliga (okonventionellt utseende, väl avvägd 
bekvämlighetsgrad) och det platsbundna (arkitektur knutet till det omkringliggande natur- och 
kulturlandskapet).7 Designprogrammet framhåller som sagt Fjällbyn som förebild och be-
skrivs på följande sätt: 

 
Den kanske finaste förebilden i hela området. Är småskaligt och mycket fint anpassat till naturen. 
Volymer, proportioner och karaktärsdrag är sprungna ur områdets byggnadstradition utan att vara 
kopior (pastischer). Torvtaken, den grova grålaserade panelen och husvolymerna harmonierar väl 
med landskapet och omgivningen, men får ändå genom snickeriernas skarpa färgsättning, (rött, 
gult, grönt, blått) en lite fräck framtoning som på ett bra sätt kombinerar gammalt och nytt.8 

 
Man nämner även andra förebilder såsom Hotell Tänndalen, Gyllene Bocken och Baggården i 
Messlingen. För att skapa ytterligare en förebild genomfördes med projektmedel från länssty-
relsen ett särskilt pilotprojekt som innebar att man byggde om Top Sport i Funäsdalen i enlig-
het med designprogrammet, från att ha varit en tegelklädd byggnad från 1960-talet med flackt 
tak till en rustik träpanelbeklädd byggnad med spån- och torvtak. 9 

Ambitionen att på ett medvetet sätt skapa en attraktiv turistmiljö genom ett designpro-
gram är ett uttryck för vad man kallar för strategisk design, där målet är att bibehålla sin ställ-
ning som ett av de stora turistområdena i landet – en ”strategisk framtidsinvestering”. 
 
                                                 
7 Per Strömberg, ”Att gestalta det genuina. Om historiebruk, berättande arkitektur och strategisk design för 
fjällturism i västra Härjedalen med utgångspunkt i exemplet Fjällbyn, Ramundberget.”, Pilotstudie, 
Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, Uppsala, 2003, s. 1-30. 
8 Ulf Alexandersson, 1993, s. 13. 
9 Ulf Alexandersson, ”Barfreden som härjedalssymbol”, Jämten, Östersund, 2002, s. 118-123. 
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Strategisk design 
Det är egentligen först på 1980-talet som man i Härjedalen börjar tala om vikten av att skapa 
attraktivare bebyggelsemiljöer för turism. Tidigare hade man endast fokuserat på att skydda 
naturen mot överexploatering och miljöförslitning. 10 I en rapport från Utvecklingscentrum 
Turism i Östersund talar man år 1981 om angelägna ”insatser på att förbättra turistmiljön i 
form av ’utsmyckning’ och allmänt profilhöjande åtgärder”.11 En strategisk bedömning av 
turismen i västra Härjedalen (gjord fem år senare för den lokala turistorganisationen) ut-
trycker sig än klarare: 
 

Byggnadsplan och arkitektur måste anpassas till ortens beroende av turismen och dess krav på 
miljöns utformning. Man måste prioritera det estetiska framför det praktiska och ekonomiska. Det 
kan i längden bli dyrare att bygga billigt och enkelt, då man riskerar att attraktionskraften mins-
kar.12 

 
Det var alltså under 1970-talet som man började tala om turistdestinationer i termer av ”turis-
tisk produkt” och profilering. Turistindustrin skiljer sig inte nämnvärt ifrån andra områden i 
fråga om marknadsföring och varumärkesskapande. Det är först på senare år som man har fört 
upp design och utformningsfrågor på agendan. Enligt Ulf Alexandersson, författaren till de-
signprogrammet, har man i västra Härjedalen konstaterat att det finns ett samband mellan at-
traktiv turistmiljö och framgången att skapa nya jobb på platsen. 13 Som en naturlig följd av 
detta försöker man nu bygga upp ett varumärke genom att, som jag ser det, formulera en be-
rättelse om platsen med avsikt att gestalta den i arkitekturen. 

                                                 
10 Jämtlands län, ”Kap 1 Inledning. Kap 2. Fysiska förhållanden av betydelse för turismen”, Tur75, Östersund, 
1980, s. 17. 
11 Hans Stergel & Göran Lindgren,”Turiststudie Härjedalen – ett idéprogram med synpunkter på kommunal 
turistpolicy; marknad; produkt; organisation”, Utvecklingscentrum Turism, Rapport 1981:9, s.12. 
12 Eva Marie Grinde, Västra Härjedalen. Framtidens rekreationsområde? En strategisk bedömning, 
Examensarbete vid linjen för turism och rekreation, Högskolan i Östersund, Östersund, 1986, s. 48. 
13 Telefonintervju med Ulf Alexandersson 2003-03-03. 

(t.v.) Resultatet av pilot-
projektet; ombyggnaden 
av Top Sport – med torv-
tak såklart, fast endast 
över entrén. Foto: Per 
Strömberg, 2002. 
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Detta är ett uttryck för strategisk design; ett begrepp, som varit aktuellt även inom andra 
områden under de senaste femton åren. Konsthistorikern Christina Zetterlund har i sin 
avhandling Design i informationsåldern: Om strategisk design - historia och praktik kartlagt 
företeelsen, och introducerar i samma skrift begreppet berättelse. Synonymer till berättelse är 
skröna, historia, skildring, men även redogörelse och beskrivning. 14 Den berättelse som skall 
formuleras är den som den lokala turistindustrin (inklusive kommunen) i Härjedalen önskar 
att turisten skall associera destinationen med, i detta fall: ”det genuina och traditionella”, 
framvuxet ”ur fjällbondens händer genom århundraden”.15 Denna berättelse skall berättas av 
en ”härjedalsk” arkitektur som skall besjäla platsen; ett uttryck för själv- eller 
platsmytologisering. 
 

      
 

 
 
Det var länsmuseet och länsstyrelsen i Jämtlands län och stadsarkitekten i Härjedalen som 
fick den mycket svåra uppgiften att skriftligen formulera berättelsen och det ”härjedalska” i 
bebyggelsen. Resultatet av den noggranna undersökningen kan inte viftas bort som direkt 

                                                 
14 Christina Zetterlund, Design i informationsåldern. Om strategisk design - historia och praktik, Stockholm, 
2002, s. 11-19, 189-95. 
15 Ulf Alexandersson, ”Barfreden som härjedalssymbol”, Jämten, Östersund, 2002, s. 121. 

Arkitekturprogrammets riktlinjer finns 
med vid beslut om bygglov. I Ramund-
berget har man försökt följa exemplet 
med att sträva efter en ”härjedalsk” 
byggtradition, här gestaltad av Forsgrens 
timmerhus i Borlänge. Fjällängen (ö.t.v.) 
samt Skarsvallen – det senaste området 
att byggas ut (ö.t.h.). Man undvek med-
vetet den alpbetonade, breda gaveln mot 
dalen, vilken man inte tyckte hörde 
hemma här. Under 1970-och 80-talen 
uppfördes två servicebyggnader av detta 
slaget (n.t.v.). Foto: Per Strömberg, 
2002. 
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osann, eftersom kritikern då sätter sig i en position som innebär att man själv sitter inne på en 
”sannare” bild av det ”härjedalska”. Påvisade regionala särarter är alltigenom konstruktioner, 
även om de kan vara mer eller mindre välgrundade. Vad man kan konstatera är att rollen som 
förmedlare av den regionala identiteten tenderar att ha tagits över av turistindustrin från skol-
väsendet som traditionellt sett har haft rollen som förkunnare av det regionala, iakttagbart i ett 
otal läseböcker. 

Nu är Härjedalen inte ensam om att skapa designprogram. I övriga fjällvärlden kan Åre 
nämnas som exempel. Där strävar man, om än inte lika genomgående som i västra Härjedalen, 
efter att omforma bykärnan utifrån generella riktlinjer. I detta fall är det sekelskiftets national-
romantik som är modellen. 

I Norge gav Norsk Form under 1999 ut boken ”Reisens estetikk. Norge langs vegen” i 
ambitionen att skapa attraktivare miljöer utefter turistvägarna. Målet var att förmedla lokala 
exempel på kvalitetsförhöjande åtgärder i fråga om estetik och funktionalitet i den visuella 
miljön. Man ville också öka förståelsen för den visuella miljöns betydelse för i synnerhet tu-
rism. Boken är en del av det alltjämt pågående arbetet med att förhöja kvaliteten på den visu-
ella miljön, ett projekt som initierades av Norsk kulturråd, det norska kulturdepartementet och 
Riksantikvaren redan år 1992.16  

Det finns ytterligare exempel på designprogram i Sverige, fast med helt andra utgångs-
punkter. I Halland utformade man 2002 designprogrammet ”Hus vid hav” för Hallandskusten 
för att motverka en alltför hög exploatering av den välbesökta kustremsan i takt med att det 
blir allt fler åretruntboende: ”Landskapets ursprungliga karaktär riskerar att utplånas”, menar 
man.17 

Ett annat exempel kommer från nordvästra Skåne där man har satt igång ett utvecklings-
arbete med avseende på det arkitekturprogram som riksdagen ställt sig bakom i enlighet med 
proposition 1996/97:3. Det är också, som man skriver, ”ett försök att skapa uppmärksamhet 
kring nordvästra Skånes goda boendemiljöer och värdefulla bebyggelsemiljöer, som ett medel 
i en växande konkurrens mellan regioner och regiondelar om fördelningen av tillväxt, syssel-
sättning och inflyttning.”18 

Här sätter man fingret på vad som har blivit karaktäristiskt för det sena 1900-talet, nämli-
gen att se historicitet och kulturarvet som en resurs inom turism och regional utveckling.  
 
Historiebruk – kulturarvet som kommersiell resurs för arkitektur inom turism  
Vi har sett att flera aktörer har varit inblandade i processen att formulera innehållet i den be-
rättelse som presenteras i designprogrammet; inte bara länsmuseet, länsstyrelsen och kommu-

                                                 
16 Norsk Form, Reisens estetikk. Norge langs vegen, Oslo, 1999, s. 9-12. 
17 Karin Palm Lindén & Eva Uddenberg, Kavaliteter i bebyggelse och landskap – Hallandskusten, Movium 
Rapport 1:2002, Alnarp, 2002, s. 4. 
18 Red. Karin Palm Lindén, Arkitekturprogram. Skisser från norvästra Skåne, Institutionen för Arkitektur LTH, 
Lund, 1999, s. 7. 
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nen utan även traktens byalag. Detta ställer intressanta frågor om hur vi använder historia, i 
detta fall bebyggelsehistoria. 

Medan historia som neutralt begrepp omfattar allt som hänt i förfluten tid, är kulturarvet 
det vi minns eller vill minnas i nutiden – eller för att vända på det hela – det vi inte har glömt 
eller inte vill glömma. Därför kan man se kulturarvet som en process där olika institutioner 
och personer aktivt väljer ut minnen, traditioner och associationer ur historien för att bruka 
dem i samtiden i olika syften. Kulturarvsprocessen har alltså framför allt betydelse för samti-
den i det att den bevarar och använder sig av det förflutna.19 

I mitten av 1970-talet tog den svenska kulturpolitiken en ny riktning från en kulturnatio-
nalistisk kulturpolitik med rötter i 1800-talets nationsbyggande till ett nytt, mer modernt och 
utvecklingsinriktat program. Kulturminnesvård ändrades till kulturmiljövård i en vilja att till-
godose välfärdssamhällets behov snarare än att lyfta fram nationella monument. Allteftersom 
har den kulturpolitiska målsättningen från 1974: ”att bevara och levandegöra äldre tiders hi-
storia”, omformulerats till att i stället sträva efter att ”bevara och bruka kulturarvet” 
(1996/97). Denna omformulering är symptomatisk vad gäller synen på historicitet och kultur-
arv. Tidigare sågs kulturarv inte som en avgörande faktor för den ekonomiska utvecklingen i 
olika områden. Under 1970- och 80-talet uppkom en diskussionen inom kulturpolitiken om 
kulturens ”nytta”. Enligt det nya synsättet skall kultur och kulturarv aktivt brukas som en re-
surs för olika ändamål i samtiden. På detta sätt har kulturarvet blivit en strategisk utvecklings-
resurs, en råvara för bl.a. destinationsutveckling. 20 

Detta beskriver vad man kallar för kommodifiering, d.v.s. den process där man väljer ut, 
tillgängliggör, tolkar och förvandlar en kulturarvsresurs till en turistisk upplevelseprodukt 
inom underhållnings- och fritidsmarknaden. Kulturresursen blir till en produkt som är möjligt 
att ta betalt för – direkt eller indirekt. En del forskare (O’dell 1999, Löfgren 2001) hävdar att 
vi lever i en upplevelseekonomi, d.v.s. en ekonomi som inte bara baseras på att erbjuda varor 
och tjänster till konsumenter, utan även att erbjuda upplevelser. De menar att vi inte bara kon-
sumerar varor utan att vi också konsumerar upplevelser i allt större grad än tidigare.21 

Exemplet västra Härjedalen och deras designprogram visar att kulturarvet idag har blivit 
en strategisk och avgörande faktor i konkurrensen mellan länder, städer och regioner. Histori-
citet och kulturarv används i syfte att skapa en tydlig regional profil och bygga upp ett varu-
märke. Detta handlar inte bara om att locka till sig turism såsom ”flyttad konsumtion”, utan 
även om att dra till sig investeringar och arbetskraft, och därmed säkra den lokala eller regio-
nala sysselsättningen. Vi nämnde tidigare hur Ulf Alexanderson pekade på vikten av en at-
traktiv turistmiljö och dess relation till möjligheten att skapa sysselsättning inom turism. I 
detta arbete har EU:s strukturfonder spelat en roll som ekonomisk resurs för den lokala turist-

                                                 
19 Jonas Grundberg, Kulturarv, turism och regional utveckling, Rapport R 2002:9, Etour, Östersund, 2002, s. 17-
46. 
20 Jonas Grundberg, idem. 
21 Jonas Grundberg, idem. 
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organisationen och designprogrammet. Detta bekräftar därför också den uppfattning som har 
föresvävats om EU (Grundberg 2002); nämligen att EU:s mellanstatliga politik har en direkt 
inverkan på regionalitet; regional kultur och regional identitet i Europa. 

Det handlar alltså om att tillföra eller bibehålla ett värde på platsen – att höja dess attrak-
tionsvärde – samtidigt som man då indirekt erkänner en avsaknad av samma värde. 
Länsstyrelsen och länsmuseet har spelat en viktig roll i utarbetandet av designprogrammet 
eftersom man genom sin medverkan skapar legitimitet åt programmets innehåll, även om det 
nu ingår i institutionernas uppgift att bevaka intressen av detta slag. Intressant är också att 
arbetet med att finna vad som är ”härjedalskt” i arkitekturen skedde i samverkan med sam-
hällsmedborgarna genom byalagen, vilket kan ses ett ytterligare sätt att skapa legitimitet åt 
resultatet. Denna samverkan kommer möjligtvis att bli en framtida och kanske alltmer bety-
delsefull arbetsform för kulturarvsinstitutionerna själva, för att skapa legitimitet åt sin egen 
verksamhet som historiskt sett har varit både hierarkisk och ”från ovan” ur samhällsmedbor-
garnas perspektiv. 

Ulf Alexandersson har påpekat att utomstående investerare inte alltid har samma förstå-
else för designprogrammet som den lokala befolkningen som redan lever och verkar där har. 22 
Möjligen speglar detta inte bara den lokala befolkningens uppfattning om kulturarvets ”kom-
mersiella” värde, utan även den självbild bofasta har eller vill skaffa i västra Härjedalen. 

                                                 
22 Telefonintervju med Ulf Alexandersson 2003-03-03. 
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Källor 
 
Muntliga 
Intervju med Hans Murman, arkitekt, 2002-12-27. 
Telefonintervju med Sonja Tedesund, Praktikertjänst, 2002-12-27. 
Telefonintervju med Ulf Alexandersson 2003-03-03. 
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Instructions to Authors: 
 
1. Preparing essay on disk. 
Please send your manuscript and illustrations in Microsoft  Windows compatible files copied on to 
floppy disks, CDs or ZIP discs. 
 
2. Text. 
Layout 
The text layout should be kept as simple as possible. It is important to be consistent throughout the 
text, using the same spacing between words, headings, paragraphs, etc. If you wish to retain space 
between paragraphs to indicate a section break, indicate this clearly on the typescript, e.g. use a row 
of asterisks. 
File format 
Use Microsoft Word as your word-processor. 
Paragraphs 
Always use two hard returns at the end of a paragraph. Do not indent the first line of a new paragraph. 
Justification of text 
Do not use any hyphenation or justification program. Allow the software to make automatic word-
wraps without hyphenation. You should insert hyphens only in words that must be hyphenated 
wherever they appear. Don’t insert hard returns at the ends of lines. 
Sub-headings 
If you use sub-subheadings, please indicate clearly their degree of importance. Avoid using more than 
two levels of sub-headings as this is confusing for the reader. Avoid numbering sub-headings unless 
extensive cross-referencing is essential to your essay. Do not centre headings; use line spaces above 
and below headings, and the minimum of stylistic features to indicate different levels of headings. For 
example, use capitals for the Title, upper and lower case for subheadings, and italic for sub-
subheadings. 
Indented extracts 
Quotations should be within double quotation marks (“____”). Quoted material of over 40 words in 
length should be separated out from the text by being indented from the left margin. This should be 
done by using the indent function of your word-processing program. Do not use word spaces or tabs to 
indent text. There should be a line space (i.e. two hard returns) above and below the extract. 
Punctuation 
Use a single (not a double) space after a full point, and after commas, colons, semicolons, etc. Do not 
put a space in front of a question mark, or in front of any other closing punctuation mark. 
Note reference system 
Use Note references only, you must give full details of author (with initials), book or article title, place 
of publication, publisher, date and page reference. Use commas between the elements of the 
reference rather than full stops. 
A book should be referred to as, for example: 
1 K. Swanwick, Music, Mind and Education, London: Routledge, 1988, pp. 56–7. 
A journal article should be referred to as, for example: 
2 S. Otsuka, H. Maruyama and I. Listowsky,‘Structure, assembly, conformation and immunological 
properties of the two subunit classes of ferritin’, Biochemistry 20, 1981, 526–32. 
If you refer again to one of these works, you may do so by repeating the author’s surname and then 
using op. cit. (the work cited): 
Example  using ibid. and op. cit. 
1 P. Churchland,”Epistemology in the age of neuroscience”, Journal of Philosophy, 1987, vol. 84, 137–
8. 
2 Ibid. 
3 O.Neurath,”Unified science and psychology”, in B. McGuinness (ed.) Unified Science, Dordrecht: 
Reidel, 1987, p. 9. 
4 T. Sorell, Scientism: Philosophy and the Infatuation with Science, London: Routledge, 1991, pp. 
114–15. 
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5 Churchland, op. cit., p. 142. 
6 C. Hull,”Logical positivism”, in McGuinness, op. cit., p. 159. 
7 Sorell, op. cit., pp. 172–5. 
 
3. Illustrations 
_ Do not embed the artwork within the text files. Supply the graphics files separately from the main 
text. Different people will be working on the text and on the artwork. 
_ Save each illustration separately in its own file. 
_ Supply good quality laser proofs which are printed from the disk/CD and match exactly what is on 
the disk/CD. Bear in mind that the quality of submitted illustrations will be reflected in the finished 
book.  
_ Supply photographic images as TIFF files with no compression. Line-art should be supplied as EPS 
files with no compression. 
_ Images should be scanned at 300 dpi resolution to the dimensions of the book’s chosen format, or 
larger – we can maintain quality when sizing images down but will start to lose quality if we try to 
enlarge them. 
_ Where necessary, give some indication of the final size of an illustration, e.g. half-page, full-page. 
This doesn’t have to be precise, but it gives us an idea of the relative importance of an illustration. If 
it’s important that two illustrations appear the same size, indicate this. 
Numbering Illustrations 
_ Illustrations should be numbered consecutively as Figure 1, 2, 3, etc. The files of each illustration 
should be named in the same way (e.g., FIGURE 1.tif). 
_ Indicate in the text where you wish the illustration to appear, e.g. FIGURE 1 NEAR HERE. 
_ When referring to illustrations in the text, refer to them by number, i.e. ‘in Figure 4’, rather than ‘in the 
figure below’, since when the book is typeset the figure may not be able to appear immediately after 
the reference. 
Captions and Illustration lists. 
_ Supply a complete list of captions separate from the illustrations. 
_ Include acknowledgement of the source in the caption if appropriate, or supply a separate list of 
sources/acknowledgements. 
 
4. Permissions 
You need to acquire permission to reproduce two kinds of material: quotations from works in copyright, 
and illustrations such as photographs, line drawings, tables, maps, graphs, screen shots, Web pages, 
cartoons, advertisements, etc. If permission fees are charged, it is your responsibility as the author to 
pay the costs. On receiving your text and illustrations we will assume that you have obtained 
necessary permissions to publish. 
Text 
It is your responsibility to obtain permission by writing to the publisher of the material in which the 
quoted text appears. Previously published works in which the author owns the copyright are protected 
throughout his/her lifetime and for 70 years after the end of the year of the author’s death. Under a 
convention known as ‘fair dealing for purposes of criticism and review’, the Society of Authors advises 
that permission need not be sought for short extracts provided that the content is quoted in the context 
of ‘criticism or review’ and not just to embellish the text. A short prose extract is defined as of not more 
than 400 words (or a total of 800 words in a series of extracts, none exceeding 300 words).  
Illustrations 
You must obtain permission for all illustrations, whether supplied by museums, agencies or private 
individuals, or taken from existing publications. This includes most photographs, figures and maps 
require permission only if taken from other works. 
The Internet 
Copyright protection also applies to material displayed on the Internet. Apply for permission as for 
printed material; check the copyright notice on the web page and send a permission request by e-mail 
to the website operator.  
 
 


