I efteråret 1972 skete i foreningen to
begivenheder, som uundgåeligt måtte få
konsekvenser for vort tidsskrift, Dansk
Ornithologisk Forenings Tidsskrift.
For det tørste meddelte redaktøren, Anders Holm Joensen, at han nu ønskede at
trække sig tilbage efter otte år på posten
som ansvarshavende redaktør. Foreningens medlemmer har grund til at fØle taknemmelighed overfor Holm Joensen for
hans mangeårige virke i foreningens
tjeneste. Det er lykkedes ham - trods vanskeligheder af Økonomisk og anden artat opretholde en meget hØj standard for
tidsskriftet, og vi kan i dag konstatere, at
D.0.F.T. ikke blot her i landet men også i
udlandet nyder stor anseelse.
Undertegnede Bent Pors Nielsen har
indvilget i at overtage redaktionen efter
Holm Joensen, og Jan Dyck i at fortsætte
som redaktør af Mindre Meddelelser.
For det andet besluttede repræsentantskabet i november, at udgifterne til
D.O.F.T. i 1973 skulle holdes indenfor
50.000 kr. (1972 priser). Den nye
redaktion har accepteret disse vi Ikår, og
tidsskriftet vil derfor i 1973 blive udsendt i
to hefter å ca. 80 sider. Det vi I sige, at den
nedskæring af sidetallet, der begyndte
med årgang 1972, forelØbig fortsættes.
Endvidere går vi nu over ti I off-set trykning, og vi indfører den billigere klammeheftning, ligesom vi undlader kuvertering
af hefterne. Klammeheftning medfører, at
der ikke længere kan trykkes tekst på

ryggen, og for at lette identifikationen af
hefterne, når de står i reolen, trykkes
herefter en streg på ryggen af forårsheftet, og to streger på ryggen af efterårsheftet. Hver årgang får sin egen farve, og
på denne måde skulle den manglende
tekst på ryggen ikke være nogen alvorlig
ulempe.
Som man vi I have bemærket, har vi
foretaget en mindre modernisering af forsiden, som er designet af Hanne Rode.
Der har været nogen diskussion om den
fremtidige udformning af forsiden, og
redaktionen modtager meget gerne ti Ikendegiveiser herom.
Den nye trykkemetode muliggør, at der
nu kan bringes flere fotografier i tidsskriftet, uden at det bliver dyrere end alm.
teksttrykning. Det er hensigten at udnytte
denne mulighed, og man opfordres til at
forsyne sine artikler med fotos, der kan
virke berigende for indholdet. Benny
GensbØI er indtrådt i redaktionsudvalget
som billedredaktør, og han vil herefter
udvælge de billeder, der skal anvendes.
GensbØI vi I også begynde at oparbejde et
billedarkiv, hvorfra vi fra tid til anden kan
supplere kommende artikler med billedmateriale. Enhver fuglefotograf, der
mener at være i besiddelse af egnede
billeder, også biotopbilleder, opfordres til
at indsende disse til Benny GensbØI,
Dyrnæsvej 28, 4700 Næstved. Foreningens Økonomi tillader desværre ikke,
at der betales honorar for bi li ederne.
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Bramgæs Branta leucopsis i NØ Grønland. Foto Benny GensbØI.

Mindre meddelelser sendes til Jan
Institut for sammenlignende
Dyck,
anatomi, Universitetsparken 15, 2100
Kbh. Ø. Alt øvrigt stof sendes til Bent
Pors Nielsen, Hammershøj, Tuborgvej
181, 2400 Kbh. NV. I redaktionen sidder
endvidere udover de nævnte Poul HaldMortensen.
Af øvrige redaktionelle ændringer skal
kun nævnes nogle få. Vi forlader parenteserne om de latinske navne. lfØlge international standard skal tidsskriftets
navn forkortes på fØlgende måde: Dansk
orn. Foren. Tidsskr., hvilket man bedes
huske ved udarbejdelse af litteraturlister
o.l. !Øvrigt henvises til instruktionen på
omslagets 3. side.
Kommende forfattere opfordres stærkt
ti I at skrive kortfattet. For fremtiden vi I det
ofte være sådan, at korte artikler kan
bringes hurtigere end de lange, og
generelt kan man sige, at en artikel ikke
bØr være længere end ca. 15 tryksider, da
det ellers kan blive nødvendigt at henvise
den ti I anden trykkeform.

Det er redaktionens bestemte hensigt
at holde den hØje standard, tidsskriftet
har besiddet igennem de seneste årtier.
Vi vil naturligvis gøre vort yderste for at
få plads ti I alt det stof, der indkommer.
Klammeheftningen sætter imidlertid en
grænse for, hvor tykt man kan lave et
hefte. Skal sidetallet udvides, må det ske
i form af et ekstra hefte, hvilket
redaktionen vil være parat til. Det
afgørende ord i denne sag har repræsentantskabet, der i givet fald må bevilge
penge til en evt. udvidelse til 3 hefter. Det
står dog fast, at tidsskriftet bliver på de
omtalte to numre i 1973. Hvor mange hefter, der kan udsendes i de kommende år,
afgøres af repræsentantskabet og af stofmængden. Også i dette spørgsmål modtager redaktionen gerne tilkendegivelse
fra medlemmerne.
BENT PORS NIELSEN

JAN DYCK

