Huvudredaktörens hälsning

I

och med detta nummer inleds Historisk Tidskrifts för Finland 102:a
årgång. Samtidigt sker en förändring i redaktionens sammansättning. Undertecknad efterträder Lars-Folke Landgrén som huvudredaktör, och Sophie Holm blir ny redaktör tillsammans med Jens
Grandell som medverkat i redaktionen sedan 2008.
Som bekant står de vetenskapliga tidskrifterna inför en rad ut
maningar, inte minst med tanke på de stora förändringarna på medie
fältet. I mars 2016 ordnades ett festseminarium med anledning av
HTF:s 100-årsjubileum.1 Under seminariet, som hade temat ”Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden ut”, diskuterade repre
sentanter för flera nordiska facktidskrifter den rådande situationen
och de utmaningar som väntar framöver. Under seminariet betonades
flera gånger den viktiga roll som de nationella tidskrifterna spelar, inte
minst för forskningsfältets utveckling, skapandet av nätverk och upprätthållandet av ett gott vetenskapligt språk. En återkommande fråga
var den starka fokuseringen på kollegialt granskade artiklar, som gör
att andra kategorier såsom recensioner och olika typer av debattinlägg
hamnar i skymundan. Det innebär samtidigt att den vetenskapliga
diskussionen tunnas ut.
De ovannämnda frågorna är ständigt närvarande i redaktionens
och redaktionsrådets arbete. HTF har traditioner som vi ska värna om,
men samtidigt ska vi anpassa oss efter de nya krav som ställs till exempel i fråga om tillgänglighet och digitalisering. Vi publicerar forskning
av hög kvalitet, och vi vill att den forskningen ska nå en så stor publik
som möjligt. De senaste åren har vi arbetat för att göra HTF mer tillgänglig, och tidskriften finns numera som Open Access-publikation på
sidan journal.fi, som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation. Nya nummer publiceras med ett års fördröjning. Förutom tillgängligheten vill vi också värna om den bredd som tidskriften står för,
både när det gäller de teman som behandlas men också de kategorier
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av texter som tidskriften innehåller. Här kan särskilt nämnas recen
sionerna, det vill säga granskningarna, som ger viktig information om
aktuell forskning både i Finland och i övriga Norden.
Jag är tacksam för de insatser som tidigare ansvariga redaktörer
har gjort, och som har lagt grunden för och byggt upp HTF. I det
förra numret av HTF, 2016:4, skildrade tidskriftens tidigare ansvarige
redaktör Max Engman en period i tidskriftens historia då problemen
var många och utmaningarna stora. Genom enträget arbete lyckades
problemen överbryggas, och HTF kunde leva vidare och utvecklas till
det viktiga vetenskapliga forum tidskriften i dag är. Jag vill också å
redaktionens och redaktionsrådets vägnar rikta ett varmt tack till min
företrädare Lars-Folke Landgrén för hans mångåriga arbete med tidskriften. Lars-Folke har inte bara lett redaktionens arbete utan också
varit en flitig skribent. När Eric Anthoni vid årsskiftet 1969/1970 lämnade över uppdraget som ansvarig redaktör efter 45 år avtackades han
av Historiska föreningen med orden ”det är vår förhoppning att tidskriften också framdeles skall få mottaga alster av hans erfarna penna”.
Samma förhoppning får jag nu rikta till Lars-Folke.
Att ge ut en vetenskaplig tidskrift förutsätter insatser från många
håll: från redaktionen, redaktionsrådet, utgivare, grafiker, tryckeri men
inte minst skribenter, recensenter och granskare. Den sistnämnda gruppen verkar i det fördolda, men spelar en mycket viktig roll för att vi
ska kunna garantera att de uppsatser som publiceras är av hög vetenskaplig kvalitet. Jag vill därför tacka alla som bidrar till att göra HTF
till ett aktivt forum för historisk forskning och vetenskaplig diskussion.
Årgången inleds med ett temanummer om antifascism i Norden.
Gästredaktörer är Mats Wickström, Matias Kaihovirta och Kasper
Braskén – samtliga forskare med anknytning till historieämnet vid
Åbo Akademi. I årgångens övriga nummer, som har blandat innehåll,
har vi valt att uppmärksamma 100-årsjubileet av Finlands självständig
het med en serie översikter skrivna av medlemmar av redaktions
rådet. I fokus står finländskt 1900-tal ur ett flertal perspektiv, till exem
pel historievetenskapens utveckling och nationalstaten som ram för
historieskrivningen.
Jag önskar er alla givande läsning!
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