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Redaktören har ordet
Svante Norrhem
I Scandias vårnummer 2018, som var mitt första som redaktör, använde jag
en stor del av utrymmet i ”Redaktören har ordet” att bekymra mig över
tidskriftens framtid. Scandia delar tillsammans med en rad humanistiska
och samhällsvetenskapliga tidskrifter problemet med att få de knappa
resurserna att täcka helt grundläggande kostnader. Det är därför särskilt
glädjande att denna gång kunna skriva att Scandia med stöd av konstruktivt
tänkande och generösa bidragsgivare nu lever vidare under överskådlig tid.
Detta gör också att vårt arbete med att bidra till kunskapsspridning och
debatt går vidare. Jag vill i detta sammanhang passa på att tacka alla som
ställer upp och läser våra artikelmanus och utan annan ersättning än något
nummer av tidskriften lägger ned ett lika viktigt som krävande arbete på att
kommentera och lämna förslag till förbättringar. Utan dessa insatser skulle
Scandia i likhet med de flesta vetenskapliga tidskrifter inte klara uppdraget.
Under min korta tid som redaktör har jag med stigande tacksamhet noterat
hur påfallande generösa kolleger både i och utanför Sverige ställer upp som
lektörer eller recensenter, och på så sätt bidrar till en levande forskning. Jag
vill framföra min och redaktionens stora tack.
En annan tacksamhetens tanke går till Sverker Oredsson. Sedan han
hastigt gått bort tidigare i år har många beskrivit hans stora och breda
intresse för politik, universitetsvärlden och historieämnet. I det här numret
tecknar Ulf Zander en bild av den betydande insats Sverker gjorde som
redaktör för Scandia under tio års tid.
Som redaktör gläder jag mig åt att det kommer en jämn ström med artiklar
till oss. Tre av dessa publiceras i detta nummer. Den första är en artikel av
Kristine Dyrmann som handlar om den danska salongsvärdinnan Charlotte
Schimmelmann och hennes vistelser i Bad Pyrmont under sent 1700-tal.
Som adelsdam och gift med en centralt placerad och inflytelserik politiker
hade Schimmelmann en given plats i epokens beau monde och kunde agera
som mellanhand och rådgivare inom sin tids informella diplomati. Under
vistelserna i det mondäna Bad Pyrmont – en tummelplats för män och
kvinnor med makt och maktambitioner – valde Charlotte Schimmelmann
med omsorg var hon skulle bo, i vilka miljöer hon skulle röra sig och med
vem hon skulle fraternisera. Kristine Dyrmann skriver med sin artikel in
sig i ett internationellt forskningsfält med fokus på kvinnor som aktörer
inom politik och diplomati.
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Dag Retsö utgår i sin artikel om livsmedelsförsörjning på Västerås slott 15171520 från en nyligen upptäckt och detaljerad handskrift i danska Rigsarkivet.
Genom detta fynd har Retsö kunnat följa ölbryggning, brödbak och slakt
samt konsumtion av en lång rad livsmedel under mer än tre år. Dokumentet
ger således en unik inblick i den svenska senmedeltidens slottshushållning
och Retsö kan därför visa att näringsstandarden som visserligen tycks ha
sjunkit sedan tidigare trots allt ännu var hög och särskilt i jämförelse med
övriga Europa. Artikeln bidrar till ökad kunskap om levnadsstandarden i
Sverige under senmedeltiden.
Ungdomsupplopp är temat för Martin Ericssons och Andrés Brink Pintos
artikel. I fokus står de så kallade nyårskravallerna 1956 och Hötorgskravallerna
1965. Ericsson och Brink Pinto är intresserade av hur den tidiga efterkrigs
tidens ungdoms- och fritidspolitik formades och skapade föreställningar om
ungdomar, men även hur detta politiska fält användes för att intervenera
mot unga människor. I sin artikel utgår författarna från resultaten av två
stora utredningar som genomfördes av Stockholms barnavårdsnämnd och
som byggde på intervjuer med hundratals ungdomar som deltagit antingen
i kravallerna 1956 eller 1965. Myndigheternas svar på de oönskade orolig
heterna blev enligt författarna inte en politik som gick ut på att hindra eller
tvinga ungdomar att agera på ett visst sätt utan istället att genom styrning
få dem att frivilligt undvika platser där de sågs som problem.
I ”Scandia utblick” ställer sig Staffan Bergwik frågan vad det växande
forskningsfältet ”kunskapshistoria” ger för nya insikter. Hans resonemang
rör sig kring hur kunskapshistoria förhåller sig till redan etablerade fält och
i vilken mån något substantiellt nytt tillförs: har inte vetenskapshistoriker
redan sysslat med kunskapens samtidiga cirkulation och konstruktion och
hör detta i själva verkat inte till de problemområden som vetenskapshistoriker diskuterat allra mest sedan 1990-talet frågar sig Bergwik i antologin
Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge (Nordic
Academic Press, 2018).
Som vanligt bjuder Scandia på temarecensioner och andra recensioner av
nyutgiven svensk och internationell forskning. Jag vill också påminna om
att vi på vår hemsida lägger ut alla tidigare nummer och att där också går
att lyssna till podden ”Lite passé” där framför allt yngre forskare diskuterar
sin forskning.

Medverkande i detta nummer
Staffan Bergwik (f. 1975) är docent i idé- och lärdomshistoria och
lektor i idéhistoria vid Stockholms universitet. Hans forskning behandlar
naturvetenskapernas kulturhistoria under 1800- och 1900-talen med särskilt
fokus på frågor om vetenskap och media, sinnes- och känslohistoria samt
genus och naturvetenskap. Under senare år har han forskat om historiska
konstruktioner av vertikala och globala perspektiv på landskap utifrån
medietekniker som framställt stora geografiska mönster. Till hans senare
publikationer hör boken Kunskapens osynliga scener: Vetenskapshistorier 19001950 (2016), artikeln ”Panoramic visions. Sven Hedin in ’Transhimalaya’
1906–1909” (i antologin The Power of the In-between. Intermediality as a Tool
for Aesthetics Analysis and Critical Reflection, red. Sara Callahan, Magdalena
Holdar, Christer Johansson & Sonya Pettersson, 2018) samt flera bidrag till
verket Kunskaper i rörelse. Vetenskapsakademien i det moderna Sverige, red.
Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, 2018. Han var också redaktör
för antologin Domesticity in the Making of Modern Science (tillsammans med
Don Opitz & Brigitte van Tiggelen, 2015). Adress: Institutionen för kultur
och estetik, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, e-post; staffan.
bergwik@idehist.su.se.
Andrés Brink Pinto (f. 1978) är fil.dr i historia och forskare vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han har de senaste åren forskat om
sociala rörelser, konflikt och motstånd. Några av hans senaste publikationer
är ”Bärsärkaraseri och hänsynslös terror” i Plats för makt (2018); ”Rethinking
transformative events to understand the making of new contentious performances” i Radical Left Movements in Europe (2017) och ”Verktygslåda
för konfliktforskare” i Politik underifrån (2016). Tillsammans med Martin
Ericsson arbetar han sedan hösten 2016 i projektet ”Ungdomsupplopp och
ungdomspolitik”, finansierat av Vetenskapsrådet. Inom ramen för projektet
har de, förutom denna artikel, publicerat ”’Youth Riots’ and the concept
of contentious politics studies in historical research” (Scandinavian Journal
of History, under utgivning) och de kommer under hösten 2019 publicera
monografin Den bråkiga staden. Adress: Lunds universitet, Historiska
institutionen, Box 192, 221 00 Lund; e-post: andres.brink_pinto@hist.lu.se.
Kristine Dyrmann (tidligere Vestergaard Nielsen) er ph.d.-stipendiat
på afdelingen for historie, Aarhus Universitet, cand.mag. i fransk og historie
og videnskabelig medarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning,

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. Hun arbejder på en
ph.d.-afhandling om elitekvinders politiske handlingsrum i det sene 1700tals Danmark. Projektets nærmere fokus er på korrespondancen mellem
Charlotte Schimmelmann, Sybille Reventlow og Frederikke Reventlow.
De tre kvinder deltog alle i hoflivet i København, og samtidig var de gift
med politikerne i ’reformkredsen’, der stod bag landbo- og skolereformer i
1780’ernes og 1790’ernes Danmark. Adresse: Afdeling for historie, A
 arhus
Universitet, 8000 Aarhus C/ Dansk Center for Herregårdsforskning,
Gammel Estrup, 8963 Auning; e-post: kristine.dyrmann@cas.au.dk, kd@
gammelestrup.dk.
Martin Ericsson (f. 1982) är fil.dr i historia och forskare vid Historiska
institutionen, Lunds universitet. Förutom projektet ”Ungdomsupplopp och
ungdomspolitik” tillsammans med Andrés Brink Pinto arbetar han även
inom ett annat projekt finansierat av Vetenskapsrådet: ”Allmän rösträtt?
Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921” (projektledare Fia Sundevall).
Han studerar där relationen mellan rösträtt och medborgarskap, främst de
debatter som ledde fram till att invandrare utan svenskt medborgarskap
fick kommunal rösträtt 1976. Han har publicerat studier om kollektiva
konfrontationer och gatupolitik i svensk historia, liksom studier av den
svenska rasforskningens och rasismens historia. Bland hans senaste verk kan
nämnas Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige (2016)
och, tillsammans med Stefan Nyzell, ”Sweden 1910−1950. The contentious
Swedes. Popular struggle and democracy” i Popular Struggle and Democracy
in Scandinavia, 1700−Present (2018). Adress: Lunds universitet, Historiska
institutionen, Box 192, 221 00 Lund; e-post: martin.ericsson@hist.lu.se.
Dag Retsö (f. 1961) är docent i ekonomisk historia vid Institutionen för
ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet.
Förutom levnadsstandard i Sverige under medeltiden (”Between frugality and
prosperity. Standard of living and consumption patterns of castle personnel
in early 16th century Sweden”, The Journal of European Economic History 45:2
(2016), har han även skrivit om länsförvaltning, skatter och geografisk mobilitet under svensk medeltid samt historisk klimatologi under förindustriell
tid. Han är för närvarande projektledare för forskningsprojektet ”Sverige
före Gustav Vasa. En ekonomiskhistorisk nytolkning av statens omvandling under senmedeltiden”, finansierat av Wallander-Hedelius’ stiftelse.
Adress: Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer,
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm; e-post: dag.retso@ekohist.su.se.
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