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Redaktören har ordet

När Svenska Historiska Föreningen grundades 1880 var syftet att föreningen skulle fungera som ett samlande organ för alla i Sverige som
intresserade sig för historia (på den tiden företrädesvis svensk historia).
Den funktionen har föreningen fortfarande i dag, vilket framför allt
omsätts i praktiken genom publiceringen av Historisk tidskrift och arrangerandet av Svenska Historikermötet var tredje år.
Nu lanserar Svenska Historiska Föreningen ytterligare en viktig funktion för att stärka kontakten mellan historiker och historieintresserade
i Sverige: en e-postlista inom ramen för Sunet, ett nätverk som ägs av
Sveriges universitet och högskolor. På listan, som är i gång sedan ett par
månader tillbaka, skickas information av bredare historievetenskapligt intresse; det kan till exempel röra sig om seminarier, konferenser,
disputationer, nyutkommen litteratur och utlysningar av tjänster och
platser på forskarutbildningarna runt om i landet. Alla intresserade
är välkomna att prenumerera på listan och att skicka information via
densamma. För att prenumerera skickar man ett e-postmeddelande till
<listserv@segate.sunet.se>. Meddelandet skall inte innehålla någon rubrik och texten endast lyda “subscribe historia”. Därefter kommer vidare
instruktioner och regler för listan via e-post. Listan är, tillsammans med
Historisk tidskrift, ett ovärderligt redskap för den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer inom historievetenskapen i Sverige.
Vad driver historiker att syssla med det förgångna? Det är förmodligen
en fråga som alla som på ett eller annat sätt intresserar sig för historiska
vetenskaper ibland ställer sig. Elaka tungor menar att det handlar om
en vilja att leva i det förgångna, kanske i kombination med en ovilja att
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engagera sig i samtiden. I den första av de två uppsatserna i detta häfte
av Historisk tidskrift närmar sig Torbjörn Gustafsson Chorell frågan om
historikers personliga och existentiella drivkrafter utifrån historikers
självbiografier, och det svar han kommer fram till skiljer sig från de
gängse.
I häftets andra uppsats behandlar Dag Lindström hantverkaränkornas
situation i Sverige under andra halvan av 1700-talet utifrån studier av de
förhållanden som rådde i Linköping och Norrköping. Studiens resultat
knyter an till en större diskussion om hantverkaränkornas villkor i det
medeltida och tidigmoderna Europa, och även om inget definitivt svar
ges på frågan om de bör betraktas som ”privilegierade eller kringskurna”
(vilket är uppsatsens titel), lämnar uppsatsen ett viktigt bidrag till den
internationella forskningen inom området.
Förutom debattsektionen återfinns i häftet nio recensioner av nyligen
försvarade svenska avhandlingar i ekonomisk historia och historia samt
ett flertal kortare recensioner av nyutkommen historisk litteratur. Utan
att göra anspråk på representativitet eller fullständighet speglar detta
häfte av Historisk tidskrift, som alltid, en betydande del av aktuell svensk
historisk forskning och debatt.
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