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Foreningens årsmøde blev afholdt tirsdag den 17. maj 2016 kl. 13-14 
i Læderværelset på Saxo-Instituttet, på Københavns Universitet.
 Beretningen aflagdes af Sebastian Olden-Jørgensen på vegne af se-
kretærerne. I slutningen af maj 2015 udkom Historisk Tidsskrift, 114:2, 
der bl.a. indeholdt en debatanmeldelse ved professor Helge Pharo af 
Bent Jensens Ulve, får og vogtere. Anmeldelsen var i forvejen blevet ind-
draget i den verserende højesteretssag mellem professor Bent Jensen 
og journalist Jørgen Dragsdahl og fik en vis presseomtale og et efter-
spil i form af en replik af Bent Jensen i følgende hæfte. Historisk Tids-
skrift, 2015:1 udkom ved månedsskiftet november/december 2015 og 
var på VI + 314 sider. I forbindelse med udgivelsen af dette hæfte lan-
cerede redaktionen en Facebook-side for Historisk Tidsskrift, hvor der 
kan slås på tromme for nye hæfter og spredes relevante nyheder med 
relation til Historisk Tidsskrift og Den danske historiske Forening. Face-
book-siden administreres af sekretær Jes Fabricius Møller. I forbindel-
se med udgivelsen af et nyt hæfte lægges indholdsfortegnelse og en 
enkelt artikel op til fri download som appetitvækker på Facebook-si-
den. Historisk Tidsskrift, 115:2 udkom i april 2016 og var på VIII + 344 
sider. Selv om det ikke går så hurtigt med at indhente sig selv, er det 
stadig redaktionens hensigt, at få tidsskriftets rette udgivelsesrytme re-
tableret. Det går egentlig ret let at skaffe stof, og redaktionen siger 
jævnligt nej til ting eller kræver ret gennemgribende ændringer, og 
det har været en positiv overraskelse, hvor pænt de fleste tager imod 
kritikken. Det er stadig svært at skaffe kortere artikler, for Historisk 
Tidsskrift har tradition for også at bringe længere bidrag, og det sti-
mulerer åbenbart skrivelysten. Det er sværere med anmeldelsesstoffet, 
hvor redaktionen ofte må vente længe og rykke ofte.
 Antallet af abonnenter viser stadig let faldende tendens (pt. 846), 
og det kan nok ikke være anderledes. Der er blevet gjort propagan-
da over for de førsteårs stu de rende på Saxo, og der kan givet gøres no-
get i forbindelse med historikermødet på SDU til august 2016. Uan-
set hvad så har Historisk Tidsskrift stadig en rolle at spille i det fagli-
ge miljø og civilsamfund. Redaktionens interne samarbejde er har-
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monisk, og de to redaktørers kontaktflader og kompetencer supplerer 
hinanden, samtidig med at der råder udstrakt enighed i vurderingen 
af den sagligt-faglige substans. Sidst, men ikke mindst takker redaktio-
nen både den betalte, formelle korrekturlæser Merete Harding og de 
to pro bono ditto formand Carsten Due-Nielsen og Jan Pedersen, samt 
studerende Mads Linnet Perner, der giver en hånd med opsætningen 
i Indesign, og Christian Thorup Lund, der tager hånd om det prakti-
ske. Beretningen godkendtes.
 I tilknytning til beretningen oplyste Klaus Petersen, at forberedel-
serne til det kommende Danske Historikermøde 26.-27. august 2016 
på SDU kører på skinner, bl.a. takket være erfaringen fra sidst. Der 
er tre gæsteforelæsere og ca. 20 sessioner. A.P. Møllers Fond har ydet 
økonomisk støtte. Der er pt. 80-90 aktive deltagere, og det samlede an-
tal deltagere kan af brandhensyn ikke overstige ca. 170. Det bør over-
vejes, hvem der skal stå for næste Danske Historikermøde (2018).
 Ligeledes i tilknytning til beretningen orienterede Poul Duedahl 
om Det 29. Nordiske Historikermøde i Aalborg 15.-18. august 2017, 
der arrangeres af Aalborg Universitet i samarbejde med Den Nordiske 
Historikerkomité. Også her er forberedelserne i gang. Da den organi-
satoriske opgave er stor, er der blevet entreret med Aalborg Kongres 
og Kultur Center, hvor mødet vil finde sted. Man regner med 350-600 
deltagere. Flere fonde, bl.a. Mærsk, støtter økonomisk. Det overordne-
de tema er „reformationer“, og der er inviteret to ud af tre hovedtalere 
og udsendt CFP (bl.a. i Historisk Tidsskrift, 2015:2). Man opererer med 
11 parallelle sessioner, til dels af meget forskelligt og alternativt tilsnit. 
En nordisk historiebogpris skal uddeles.
 Poul Duedahl orienterede i tilknytning til tidligere udsendt møde-
referat og vedtægter ligeledes kort om Den Nordiske Historikerkomi-
té, der er et samarbejdsorgan mellem de nordiske nationale histori-
ske foreninger med henblik på at sikre kontinuitet og erfaringsover-
førsel i forbindelse med afholdelse af de nordiske historikermøder og 
gennemslagskraft i det internationale arbejde inden for rammerne af 
CISH.
 Regnskabet for 2015 blev fremlagt af kasserer Peter Fibiger Bang, 
der konstaterede, at økonomien er overordentlig sund. Selv om for-
eningen har en bugnende konto, gør de lave renter det ikke profita-
belt at placere yderligere midler i investeringsbeviser, i hvert fald ikke i 
investeringsbeviser med en vis sikkerhed. Formand Carsten Due-Niel-
sen bemærkede, at foreningen nu er lige så velkonsolideret som i Mol-
bechs tid for over 100 år siden. Regnskabet godkendtes.
 Kontingentet for 2017 blev anbefaling af kasseren fastholdt på kr. 
350 for det almindelige kontingent, mens studenterkontingentet blev 
forhøjet fra kr. 185 til det mere praktiske runde tal kr. 200.
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 På valg til bestyrelsen var Carsten Due-Nielsen, Tyge Krogh og 
John T. Lauridsen, hvoraf kun den sidstnævnte var rede til genvalg. I 
stedet indvalgtes direktør for Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 
dr.filos. Karen Skovgaard-Petersen og lektor, ph.d. Poul Duedahl (Aal-
borg Universitet). John T. Lauridsen genvalgtes
 Som revisorer genvalgtes Rasmus Mariager og Jan Pedersen.
 Under eventuelt takkede sekretær Sebastian Olden-Jørgensen 
den afgåede formand Carsten Due-Nielsen for hans indsats i bestyrel-
sen siden 1988 og overrakte en vingave. En tilsvarende vingave er al-
lerede afleveret til Tyge Krogh. Carsten Due-Nielsen takkede for godt 
samarbejde, konstaterede, at et generationsskifte nu var komplet, og 
glædede sig over, at tidsskriftet trods mindre problemer og det vigen-
de antal abonnenter trives og dokumenterer fagets bredde. Poul Due-
dahl spurgte til yderligere propagandatiltag, opfordrede til udarbej-
delse af plakater og nævnte, at man i norsk Historisk Tidsskrift havde 
gode erfaringer med at tilbyde alle nyslåede historiekandidater et års 
gratis abonnement.
 Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Klaus Pe-
tersen som formand, Peter Fibiger Bang som kasserer og Jes Fabricus 
Møller og Sebastian Olden-Jørgensen som sekretærer.

 Sebastian Olden-Jørgensen  Klaus Petersen

Regnskab for 2015

Indtægter
Historisk Tidsskrift
Kontingent ................................................................................. 205.899,57 
Abonnementsindtægter ............................................................... 76.075,00
 Royalty fra Scandinavian Journal of History ........................... 18.733,30

Skrifter
 Salg .................................................................................................. 2.732,00
Andre indtægter
 Renter ........................................................................................... 6.773,93
 Udtrukne obligationer ............................................................. 53.983,71
 Refusion af moms .......................................................................... 990,00
 Refusion fra Copy-Dan ............................................................... 9.288,19
Kassebeholdning fra 2014 .......................................................... 361.780,15
Aftalekonto fra 2014 ……........................................................... 452.001,25
        1.186.277,10
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