- 1 Al geruime tijd bestaat er in het nederlands taalgebied eenopvallend grote belangstelling voor Skandinavie. Het is reeds
vijftig jaar geleden dat de eerste docent uitsluitend belast
met onderwijs en onderzoek op het gebied van de skandinavistiek aan een nederlandstalige universiteit werd aangesteld.
Sedertdien heeft de skandinavistiek zich ontwikkeld van een
onder de geirmanistiek vallende deeldiscipline tot een zelfstandig vakgebied met een met name de laatste jaren sterk
toenemend aantal studenten en docenten,
Ten einde versnippering ten gevolge van deze sterke uitbreiding te voorkomen zijn er de laatste tijd allerlei initiatieven genomen door de verschillende universitaire skandinavisteninstituten om tot nauwere samenwerklng te geraken.
Een van deze initiatieven was het plan een tijdschrift uit
te geven in gezcimenlijk beheer van die instituten in Nederland en Vlaams-Belgie die hoofdvakonderwijs in de skandinaviese talen verzorgen. Met dit eerste nummer van TIJDSCHRIFT
VOOR SKAKDISAVISTIEK is dit plan gerealiseerd.
We hopen dat dit tijdschrift, bedoeld als natuurlijk forum
voor het onderzoek, dat in toenemende mate op ons vakgebied
in de nederlanden gedaan wordt, een stimulans moge zijn voor
de belangstelling voor skandinaviese kultuur, in de ruimste
zin des woords, al zal het aksent om natuurlijke redenen op
taal- en litteratuurwetenschap komen te liggen.

DE REDAKTIE

liicrosso*". for SVondinavinn liar lange varit pSfallande stort
ino;;i det nederlandska sprakomrSdet. Redan for femtio Sr sedan
tillkom den forsta akademiska larartjansten uteslutande agnad
skandinaviska sprak. Fran en ganska blygsam start, i hagnfet
av germanistiken, har skandinavistiken alltmer utvecklat sig
till en sjalvstiindig disciplln med ett sarskilt under de senaste aren starkt tilltagande antal studenter och larare.
I takt med denna utveckling har onskemSl om intensifierat
sar-irbete mellan de olika skandinavistikinstitutionerna allt
of tare borjat fraraforas.
Startandet av en TIJDSCHRIFT VOOR SKANDINAVISTIEK (Tidskrift for
skar.dinavistik) ar ett uttryck for denna stravan. Tidpunkten
forefaller oss nu inne att sl.apa ett naturligt forum for den
forskning scm i stigande grad bedrivs inom vart arane i Nederlanderna och Belgien. Med detta initiativ hoppas vi ocksa
kunna sti.-nulera till ett okat intresse for skandinavisk kultut
i cidets vidaste mening och till ytterligare forskning inom
detta vida fait, lat vara att tyngdpunkten av naturllga skal
kom-T.er att ligga inom sprSk- och litteraturvetenskapen.
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