
Vejledning til forfatterne 

Manuskripter tiltænkt årsskriftet bør ikke 
overstige ca. 75.000 typeenheder - svarende 
til godt 15 sider å 4.700 enheder, alt efter 
omfanget af illustrationer bør teksten reduce
res tilsvarende. Undtagelsesvis, efter aftale 
med redaktøren, kan trykkes længere manu
skripter. Originale arbejder vil blive bedømt 
af en eller to referees. Manuskripterne, som 
skal være maskinskrevne med. dobbelt linjeaf
stand og venstre margin på ca. 4 cm, skal 
udfærdiges i overensstemmelse med reglerne 
herunder. Manuskripter, som på et eller flere 
punkter afviger fra reglerne, vil uden videre 
blive returneret. Manuskripterne bør være ren
skrevet med et minimum af håndskrevne æn
dringer og rettelser. 

Manuskripter og figurer vil ikke blive re
turneret efter trykning - med mindre retur
nering forlanges, skriftligt, ved indsendelsen 
af manuskripter og illustrationer. 

Lay-out, især af første side og abstracten-
hed, skal svare til opsætningen i dette års
skrift. Undgå deling af ord i slutningen af 
linierne. Titel og abstract gøres så korte som 
muligt. 

Kursiv, især anvendt i slægts- og artsnavne, 
skal angives ved understregning med en bøl
gelinie - dette gælder dog ikke figurtekster. 
Ingen anden form for understregning må fo
rekomme. 

Ønsket placering af figurer og tabeller an
gives med blyant i venstre margin. Tabeller 
skal helst kunne reproduceres direkte som en 
figur, men bør iøvrigt om muligt undgås. Fi
gurhenvisninger i teksten har følgende form: 
fig. 1, fig. 2-4. Litteraturhenvisninger gives 
som: Gronwall (1902: 27) eller (Pulvertaft & 
Poulsen 1969: 154). 

I litteraturlisten skal tidsskriftforkortelser 
være i overensstemmelse med International 
List of Periodical Title Word Abbreviations. 
I tvivlstilfælde skrives referencen fuldt ud. 
Hvis der opdages en fejl i listen, vil manu

skriptet blive returneret til forfatteren for re
vision. 

Figurtekster bringes på en side for sig og 
ikke i den løbende tekst. 

Illustrationer 

Alle figurer, såvel tegninger som fotos, brin
ges som tekstfigurer. Samtlige figurer skal kun
ne reproduceres direkte i det ønskede format. 
Teksthøjden i figurerne må ikke komme un
der 1,5 mm. Derfor skal alle illustrationer, 
både fotos og tegninger, være fotos i ende
ligt format på højglans-papir. Af hensyn til af-
maskning under reproduktionsarbejdet bør de 
illustrerede objekter ikke gå helt ud til ran
den af fotografierne. Originale tegninger bør 
ikke indsendes. Om muligt skal der være ind
lagt målestok i fotografierne, og målestok skal 
under alle omstændigheder fremgå af figur
teksten. 

Som en følge af den to-spaltede opsætning 
skal figurer have bredden 68 mm (én spalte) 
eller 142 mm (fuld satsbredde). Figurhøjden, 
inklusive tilhørende figurtekst må ikke over
stige 208 mm. Retvendte figurer foretrækkes. 

Foldetavler vil ikke blive accepteret. 

Generelt 
En nøje overholdelse af instrukserne letter ar
bejdet for redaktør og trykkeri og kan spare 
unødige udgifter. Tekstkorrektur sendes til for
fatterne og skal returneres inden 7 dage. Æn
dringer mod manuskript på dette trin bekostes 
af forfatterne. 

Forfatterne modtager 50 særtryk (dog kun 
10 af anmeldelser) uden omslag, og ekstra eks
emplarer i multipla af 50 kan bestilles ved re
turnering af korrekturen. 

Vedrørende generelle retningslinier henvises 
iøvrigt til Pulvertaft, T. C. & Poulsen, V. 1969: 
Presentation of papers to Danish geological 
journals. Bull.geol.Soc.Denmark, 19(2), 149-
159. 




