Fra redaktionen
Dette hæfte af Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift adskiller sig fra de sædvanlige numre af
tidsskriftet, både ved sit omfang og sin forside. Men anledningen til hæftet er også usædvanlig.
Foreningens hovedbestyrelse har med dette hæfte ønsket at markere to begivenheder. For det
første fylder foreningens tidligere, mangeårige formand, dr. phil. Finn Salomonsen, 70 år den
31. januar 1979. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at

Dette hæfte af Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskr(ft tilegnes
dr. phil. Finn Salomonsen
i anledning af 70-års dagen den 3 I. januar I 979
Den anden begivenhed, hovedbestyrelsen ønsker at markere, er færdiggørelsen af de
videnskabelige afhandlinger om Havørne-ekspeditionerne til Grønland i årene 1972-197 4. Hele
den store Havørne-undersøgelse, som blev planlagt og udført af foreningen med økonomisk støtte
af Carlsbergfondet og Verdensnaturfonden, er det hidtil største projekt af sin art i foreningens
historie.
I forsommeren 1978 nedsatte hovedbestyrelsen en redaktionskomite bestående af de
nedenfor nævnte seks personer. Komiteen fandt det passende, at man markerede de to
begivenheder ved at udsende et stort særnummer af tidsskriftet med temaet »Arktisk ornithologi,
med særlige henblik på Grønland«.
Vi henvendte os til en række indenlandske og udenlandske forskere med erfaring i arktisk
ornithologi og opfordrede dem til at bidrage til det planlagte festskrift. Som resultat af
henvendelsen modtog vi de fem artikler, som er trykt på siderne 29-102. Forskellige sider af Finn
Salomonsens virksomhed, bl. a. hans betydning for dansk ornithologi i mere end 35 år, er skildret
på siderne 5-2 8.
Efter de nævnte artikler findes på siderne 10 3-176 resultaterne af Havørne-undersøgelserne,
med en introduktion af Lorenz Ferdinand.
Redaktionen vil gerne takke de mange, der har bidraget til dette festskrift. En særlig tak til
fru Vibeke Gitz-Johansen, der beredvilligt har givet os tilladelse til at illustrere hæftet med sin
afdøde mands tegninger fra Grønland, hvoraf kun enkelte vignetter har været reproduceret før.
Ministeriet for Grønland skal takkes for de grønlandske oversættelser, der er udført af translatør
Peter Kreutzmann. Til slut skal Carlsbergs Mindelegat, Den Dansk Bank og G. E. C. Gads Fond
takkes for delvis finansiering af hæftet.
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