CHRISTOFFER KØLVRAA

Nye Konturer
Af Christoffer Kølvraa
Kontur har i det sidste år været igennem en
overgangsfase. Tidsskriftet har fået ny redaktion, ny
undertitel og ny hjemmeside. Hvad angår sidstnævnte
så arbejdes der stadig hårdt med at få flyttet Konturs
betragtelige arkiver over i det nye format ,og med at
opnå et design der både æstetisk og praktisk kan måle
sig med det tidligere.
Den nye redaktion som skal forsøge at løfte arven efter
konturs mangeårige, men nu tidligere, redaktør og
primus motor Kirsten Gomard, består af:
Hovedredaktør Christoffer Kølvraa
Medredaktør Jens Wendel-Hansen
Hertil kommer Konturs såkaldte Videnskabelig Komité:

numre burde overbevise enhver om Konturs tematiske
bredde.
Det er desuden blevet besluttet at Kontur i fremtiden
vil udkomme som temanumre, og ikke som tidligere
alternere mellem temanumre og numre uden tema.
Desuden afskaffes de traditionelle boganmeldelser af
enkelt værker, idet der istedet satses på review artikler
som skal præsentere, diskutere og/eller sammenligne
flere udgivelser inden for samme emne, felt eller af
samme forfatter.
Den nye redaktion ønsker til slut at takke Kristen
Gomard for at have lagt et så solidt fundament for
vores videreførsel af Kontur, og at ønske alle
nuværende og fremtidige læsere en god jul og et godt
nytår.
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Komiteens første opgave har været at overveje en ny
undertitel til Kontur. Valget faldt endelig på ’Culture,
History, Politics - Tidsskrift for Kulturstudier’. Med denne
undertitel ønskede man dels at signalere Konturs tosprogede karakter (dansk/engelsk), og dels at fremhæve
at Kontur ønsker så vidt muligt at være et tidsskrift der
udgiver forskning og formidling i alle de felter som
medarbejderne ved Instituttet for Historie og
Områdestudier udemærker sig i. Et kort kig på tidligere
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