
Citater

Et citat bruges f.eks. til at:
- dokumentere et udsagn (et eksempel)
- vise, hvad andre har sagt om noget

Fælles for citater er, at de skal bruges til noget. Dvs. de skal kommenteres og 
vurderes. Forklar for læseren, hvorfor du har citatet med, hvorfor det er 
relevant i sammenhængen, hvad det er et eksempel på eller dokumentation af.

Husk: 
Citationstegn om citater ("...")
Kildehenvisning, evt. i parentes efter citatet: "...." (Tja-A Cha-Cha, s. 45)
Citatet skal være helt korrekt - hvis du udelader noget inde i citatet, skal du 
vise det med en skarp parentes med tre punktummer: [...]

Hvordan bygger man citatet ind i sin egen tekst?
- Korte citater bygges typisk ind i en sætning:
Eks. Mona Lisa har selv sagt om ost, at hun "elsker det højere end livet selv." 
(Mit Liv som Mona, s. 75)
Eks.2 Amin Jensens venner har altid bare kaldt ham "fede svin". (Mit Liv som 
Amin, s. 896)

Længere citater (4 linjer eller mere) står efter et kolon. Det kan være en 
fordel at bruge enkelt linjeafstand, og mindre skriftstørrelse:
Eks. Dan Turèll skriver en poetik, der lyder således:

"Frederiksberg
Aftenvandring
Oktoberluft

Digtnok -" (Tja-A Cha-Cha, s. 7)

Eksempel, som inkluderer en kommentar til citatet:

Ostefrans fra Valby skriver i bogen Ost at,"Gouda er for fed - jeg elsker den 
simpelthen." (Ost,s. 12) Han bruger altså ordet elske om osten, således som han 
også bruger det om sin kone - Gouda Gerda. Det virker fjollet at bruge så store 
ord, men som han skriver i bogens efterskrift: "Jeg har levet et osteliv - hele 
livet. Jeg kan ganske enkelt ikke leve uden ost." (Ost, s. 945) Måske er 
ordvalget altså ganske passende, selvom det virker stærkt på almindelige 
mennesker, som ikke er oste-fetichister.

Citer løs!
Husk: Det er vigtigt, at du lærer at citere - og at du bliver god til det.

Vh. BO
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