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Til leserne

Denne gang er Vardøger 50 sider tykkere enn vi har vedtatt at
det skal være. Vi syns en slik tykkelse er på sin plass, i og
med at' det nå er to år siden forrige nummer kom ut. Men ekstra
antatl sider medfører ekstra kostnader. Etter å ha praktisert prisstopp siden 1975, har vi derfor sett oss nødt til å
Øke både abonnements- og løssalgsprisen litt fra og med dette
nummeret.
I det siste har vi fått brev fra mange lesere som lurer på om
Vardøger ikke kommer ut mer. Nei, så ille er det slett ikke.
Måten vi arbeider på, gjør at dette tidsskriftet rett og slett
ikke kan gå inn. Men den gjør også at det kommer ut uregelmessig, når vi har systematisert stoff vi mener det er verdt
å publisere. Denne uregelmessigheten blir forsterket ved at
redaksjonsmedlemmene utfører alt arbeid med Vardøger i sin
fritid. Dessuten er ikke redaksjonen samlet på et sted; og
noen har hatt lengre opphold i utlandet. Men den viktigste
grunnen til at dette nummeret ble så "forsinket", er at alle
bidragene er skrevet spesielt for Vardøger, og stort sett av
redaksjonsmedlemmer. Så mye arbeid kan vi ikke legge ned i
hvert nummer, men vi fant det nødvendig denne gangen.
Salget av Vardøger går bra. Trass i minimal innsats i markedsføringen, er nr. 9-77 blitt trykt i to opplag, og vel 3000
eks. er solgt. Av nr. 8 er det hittil solgt 2200 eks., og av
nr. 7 har det gått ut 2900 eks. Alle numre før nr. 7 er utsolgt. I forhold til det totale opplaget har vi imidlertid
altfor få abonnenter, bare ca. 1100. Og erfaringen viser at
de faste leserne våre her er de beste markedsførere av tidsskriftet. Vi setter derfor stor pris på å få henvendelser fra
lesere som Ønsker å spre "Vardøger-lapper" og plakater for å
skaffe oss flere abonnenter.
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