Forord
Med dette hæfte overtager undertegnede redaktionen af Historisk
Tidsskrift efter Jan Pedersen og Regin Schmidt, der har delt ansvaret
fra henholdsvis 2004 og 2006 til 2014. Den ny redaktion skal i den
forbindelse rette en særlig tak til Jan Pedersen for den hjælp, han har
ydet ved overdragelsen. Som enhver har kunnet læse i det seneste hæfte, jubilæumsnummeret Den danske historiske Forening 1839-2014 under
redaktion af Carsten Due-Nielsen, kan Historisk Tidsskrift se tilbage på
en lang og ærefuld historie som en vigtig del af den faglige infrastruktur. Det falder da heller ikke den nye redaktion vanskeligt at vedgå arv
og gæld med den lille tilføjelse, at vi selvfølgelig vil forandre for at bevare.
Hvis den forpligtende arv skal sættes på formel, kunne det passende være med de to begreber: kvalitet og bredde. Mange tidsskrifter i
ind- og udland går i disse år andre veje: satser på en bestemt profil, udgiver temanumre og dyrker den korte, pointerede afhandling. Historisk Tidsskrift vil derimod fortsat være et omnibus-tidsskrift uden nogen anden profil end kvalitet, bredde og tilknytning til dansk historie
i bredeste forstand (dvs. med relation til det danske rige og folk gennem tiderne eller skrevet af forskere med tilknytning til Danmark og
danske institutioner). Vi vil værne om muligheden for fortsat at optage
de længere bidrag, men i øvrigt arbejde for at trykke flere korte artikler.
Et sidste moment bør fremhæves, og det er den faglige diskussion.
Samtalen, den kritiske og respektfulde samtale, er humanistisk videnskabs hjerteblod, og i historiefaget diskuterer vi gerne og ofte – både
med levende og døde. Nogle mener ganske vist, at historiefaget er blevet splintret i talløse grupper og skoler, og at det faglige fællesskab er
helt væk. Det er en dødsannonce, som den nye redaktion ikke har i
sinde at trykke. Så længere samtalen opretholdes, og traditionen plejes, lever faget. Det er Historisk Tidsskrifts opgave fortsat at bidrage til
dette.
Sebastian Olden-Jørgensen & Jes Fabricius Møller

