Maal og Minne 100 år

Tidsskriftet Maal og Minne ble grunnlagt i 1909 av professor Magnus Olsen. Det
har siden starten vært knytta til Bymålslaget, som sammen med Landsmålslaget i
1902 hadde sprunget ut av Det Norske Samlaget. De to lagene hadde til formål “å
styrke og fremhjelpe det som norsk er – Landsmålslaget med bygdemålene som
utgangspunkt, Bymålslaget ut fra bymålene.” I 1909 formulerte Magnus Olsen tidsskriftets formål slik:
Det skal bringe bidrag til belysning av norsk aandsliv fra de ældste tider til vore
dage. Sprog og sprogminder av enhver art (saasom stedsnavne), den skrevne litteratur, folkedigtning og folkemusik, bonderet, folketro og folkemedicin, alt som
i ord og billed gjemmer minder om gammel skik og levevis i by og bygd – alt
dette vil kunne behandles i “Maal og minne”. (MM 1909: IV)
Dette formålet har med visse modifikasjoner preget tidsskriftet gjennom hele dets
100-årige historie. Tidsskriftet dekker enkelt sagt språkbasert nordisk, særlig norsk
kultur, altså det tradisjonelle nordisk-faget med unntak av nyere litteraturvitenskap.
Det området har siden 1916 blitt dekket av det litteraturvitenskapelige tidsskriftet
Edda.
Magnus Olsen redigerte selv Maal og Minne helt fram til 1950. Siden har det
nesten til enhver tid vært to redaktører, en med særlig kompetanse på norrøn filologi, og en med særlig kompetanse innen nyere nordisk språkvitenskap. Mange
redaktørskifter har det ikke vært – fram til i dag har det til sammen bare sittet 9 personer i redaktørstolen.
Maal og Minne har gjennom tidene hatt stor betydning for kunnskapsutvikling
omkring norsk språk og kultur. Tidsskriftet nyter i dag høy anseelse i det norske fagmiljøet, og er rangert på nivå 2 i Universitets- og høgskolerådets register over faglige publiseringskanaler.
Samfunnet er alltid i endring, og i løpet av 100 år blir mye forandret. Samtidig
med samfunnsutviklinga må det skje en faglig fornying. Nye emner trenger seg
fram, mens gamle skifter fokus eller taper interesse. Flere av Maal og Minnes hovedemner har vært byggesteiner i den nasjonale identitetsbygginga. Om det trengs
materiale til nasjonsbygging i dag, så er det naturlig nok ikke det samme som det var
for 50 eller 100 år siden. Det gir grunn til å se på faget i et kritisk, historisk lys og
spørre hvilket innhold faget og tidsskriftet skal ha i tida som kommer.
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Redaksjonen vil markere jubileet med tre tiltak. I den herværende utgaven er det
tatt inn to historiske artikler som belyser tidsskriftets dekning av de to redaksjonelle
hovedområdene eldre og yngre nordisk språk og språkbasert kultur. Den 24. april ble
det avholdt et seminar der de enkelte fagdisiplinene som blir dekket av Maal og
Minne ble presentert i et historisk og kritisk perspektiv. Det er så meningen at disse
presentasjonene skal publiseres i en egen bok.
Bymålslaget har gjennom tidene samarbeidet med to ulike forlag om utgivelsen
av Maal og Minne. Fram til 1972 ble tidsskriftet utgitt av Bymålslagets forlag i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. Fra 1972 har Samlaget hatt hånd om tidsskriftet,
men ved inngangen til jubileumsåret valgte Samlaget å avslutte dette samarbeidet.
Det er nå inngått avtale med Novus forlag, som vil utgi tidsskriftet fra 2010. Det var
planen også å gi tidsskriftet en grafisk ansiktsløfting i jubileumsåret, men vi har funnet det mer hensiktsmessig å knytte dette til det første nummeret på nytt forlag.
Det er en vital hundreåring vi feirer i år. Stofftilgangen er meget god og kvaliteten på bidragene er høy. Det er ingen tvil om at Maal og Minne fremdeles har en
oppgave å skjøtte. Mye avhenger av at gode fagfolk også i framtida er villige til å
ofre av sin tid og dele sine kunnskaper for å utvikle og kvalitetssikre tidsskriftet.
Tidsskriftet har et bredt sammensatt og faglig bunnsolid redaksjonsråd. I tillegg får
vi hvert år hjelp av en lang rekke konsulenter som velvillig gjør en fremragende innsats for å vurdere og utvikle de innsendte bidragene. Denne hjelpen er vi helt avhengige av og svært takknemlige for.
Jon Gunnar Jørgensen

Lars S. Vikør

Redaktører 1909–2009
1909–1950
1951–1967
1968–1984
1985–1994
1994
1995
1996–2005
2006–

Magnus Olsen
Ludvig Holm-Olsen og Trygve Knudsen
Ludvig Holm-Olsen og Einar Lundeby
Bjarne Fidjestøl og Einar Lundeby
Einar Lundeby
Odd Einar Haugen og Einar Lundeby
Odd Einar Haugen og Kjell Ivar Vannebo
Jon Gunnar Jørgensen og Lars S. Vikør
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