
Vejledning til forfatterne 

Manuskripter tiltænkt årsskriftet bør ikke over
stige ca. 75.000 typeenheder -svarende til godt 
15 sider å 4.700 enheder, alt efter omfanget af 
illustrationer bør teksten reduceres tilsvarende. 
Undtagelsesvis, efter aftale med redaktøren, kan 
trykkes længere manuskripter. Originale arbejder 
vil blive bedømt af en eller to referees. Manu
skripterne, som skal være maskinskrevne med 
dobbelt linjeafstand 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 ændrin
ger og rettelser. 

Manuskripter og figurer vil ikke blive returne
ret efter trykning - med mindre returnering for
langes, skriftligt, ved indsendelsen af manu
skripter og illustrationer. 

Lay-out, især af første side og abstractenhed, 
skal svare til opsætningen i dette årsskrift. Undgå 
deling af ord i slutningen af linierne. Titel og ab
stract gøres så korte som muligt. 

Kursiv, især anvendt i slægts- og artsnavne, skal 
angives ved understregning med en bølgelinie — 
dette gælder dog ikke figurtekster. Ingen anden 
form for understregning må forekomme. 

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

I litteraturlisten skal tidsskriftforkortelser være 
i overensstemmelse med International List of Pe
riodical Title Word Abbreviations. I tvivlstilfælde 
skrives referencen fuldt ud. Hvis der opdages en 
fejl i listen, vil manuskriptet blive returneret til 
forfatteren for revision. 

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

Illustrationer 
Alle figurer, såvel tegninger som fotos, bringes 
som tekstfigurer. Samtlige figurer skal kunne 
reproduceres direkte i det ønskede format. 
Teksthøjden i figurerne må ikke komme under 
1,5 mm. Derfor skal alle illustrationer, både fotos 
og tegninger, være fotos i endeligt format på høj
glans-papir. Af hensyn til afmaskning under re-
produktionsarbejdet bør de illustrerede objekter 
ikke gå helt ud til randen af fotografierne. Origi
nale tegninger bør ikke indsendes. Om muligt skal 
der være indlagt målestok i fotografierne, og må
lestok skal under alle omstændigheder fremgå af 
figurteksten. 

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

Foldetavler vil ikke blive accepteret. 

Generelt 
En nøje overholdelse af instrukserne letter arbej
det for redaktør og trykkeri og kan spare unødige 
udgifter. Tekstkorrektur sendes til forfatterne og 
skal returneres inden 7 dage. Ændringer mod 
manuskript på dette trin bekostes af forfatterne. 

Forfatterne modtager 50 særtryk (dog kun 10 
af anmeldelser) uden omslag, og ekstra eksem
plarer i multipla af 50 kan bestilles ved returnering 
af korrekturen. 

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


