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Hermes i sit 11. år

I forordet til Hermes 21 blev der givet en gennemgang af tidsskriftets
første ti leveår. Her blev der gjort opmærksom på, at Hermes med næste
nummer ville få to nye hovedredaktører. Det betyder også, at Finn
Frandsen, som havde været hovedredaktør fra 1992, foreløbig har truk-
ket sig tilbage fra redaktionsarbejdet. Vi vil her takke Finn Frandsen for
en stor aktiv indsats, som har været en væsentlig forudsætning for at
Hermes har været i stand til at opnå en fast position blandt nordiske
lingvistiske tidsskrifter.

Hermes er et omnibustidsskrift, som har det som sit formål at bringe
bidrag fra et bredt udsnit af lingvistikken. Mange optagne bidrag er
skrevet på dansk, men endnu flere på engelsk, tysk eller fransk. Hermed
tages der på den ene side hensyn til, at det nogle gange kan være hen-
sigtsmæssigt at udtrykke sig på dansk (eller norsk eller svensk) med
henblik på flertallet af læserne. I andre tilfælde vil det under hensyn-
tagen til kontakten med det internationale lingvistiske miljø være mere
hensigtsmæssigt at offentliggøre sine resultater på et sprog, der lettere
kan reciperes andre steder end i Skandinavien. Når det gælder bidrag
fra ikke-nordiske lingvister, vil bidrag på et af de store fremmedsprog
oftest være den eneste mulighed.

Et sådant omnibustidsskrift har således den fordel at kunne spænde
vidt, både tematisk og med hensyn til læserkreds. Der består dog den
fare, at bredden kan blive for stor. Der kunne så opstå problemer med at
få tilbudt et tilstrækkeligt antal af relevante bidrag. Dette problem har
dog hidtil ikke været til stede, snarere tværtimod. Hermes har indtil nu
sjældent haft det planlagte omfang på 175 sider, oftest har det været
meget mere. Det skal dog ikke afholde os fra at opfordre læserne til
også fremover at sende bidrag til Hermes i samme omfang som hidtil.
Et større problem ligger snarere i antallet af abonnenter. Vi har i løbet af
det sidste år haft en nedgang på ca. 10%. Det er ikke faretruende, men
dog et signal, som vi tager alvorligt Vi overvejer en række tiltag, men
vil også opfordre den velvillige læser til at indbringe forslag.
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Vi vil i denne sammenhæng nævne, at Hermes Skriftserie (se hertil
Hermes 21, 1998, 13) står åben for monografier, konferencerapporter
o.l. Redaktionen giver gerne yderligere oplysninger om betingelser og
muligheder.

Dette nummer har ikke en særlig temadel i form af artikler. I stedet
har vi i dette nummer valgt at arbejde med en tematisk orienteret fo-
rumsdel. I de kommende numre vil vi så vende tilbage til at have et
artikeltema. Følgende temaer er planlagt:

Hermes 23, 1999: Analysing Business Genres (red.: Anna Trosborg/
Karen Korning Zethsen)

Hermes 24, 2000: Metaphors in specialised language (red.: Carlo
Grévy)

Hermes 25, 2000: Language for medical purposes (red.: Morten
Pilegaard)

Hermes 26, 2001: Leksikografi med dansk (red.: Henning Bergen-
holtz)

Hermes 27, 2001: Videnstilgang til fagsprog (red. Jan Engberg)

Til disse temaer vil temaredaktørerne opfordre specialister til at bidra-
ge. Dog vil der også fremover på sædvanlig vis kunne indsendes bidrag
til et bestemt nummers tema, ligesom vi gerne optager artikler og fo-
rumsbidrag, der ligger uden for temaet.

Vi vil desuden gøre opmærksom på listen over indkomne bøger, der
er trykt i slutningen af dette nummer. Redaktionen vil også fremover så
vidt muligt prøve at finde anmeldere til de indsendte bøger. Vi ser dog
meget gerne, at man også selv henvender sig med ønske om at anmelde
en af de indkomne bøger eller også en anden bog, som redaktionen så
vil forsøge at fremskaffe et anmeldereksemplar af.

Som afslutning skal abonnenterne, som er hovedkilden til tidsskrif-
tets indtægter, nævnes igen. Vi har nu i mange år kunnet holde samme
lave pris, hvilket vi har været glade for, da det gav os mulighed for til
en lav pris at nå et stort publikum. Dette er stadig vores ambition, men
i lyset af tidens gang og krav ser vi os nu nødsaget til at hæve abon-
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nementsprisen let. Følgende satser vil gælde for abonnement fra og
med år 2000 for et helt år, altså for to numre (fra og med Hermes nr. 24):

almindeligt abonnement: pris kr. 200,- pr. år
studenterabonnement: pris kr. 150,- pr. år
institutionsabonnement: pris kr. 300,- pr. år
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