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Den danske historiske Forening 2016-2017

Foreningens årsmøde blev afholdt tirsdag den 23. maj 2017 kl. 13-15 
i Læderværelset, på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Dagsor-
den ifølge vedtægter og indkaldelsen i Historisk Tidsskrift 2016:2. For-
mand Klaus Petersen bød velkommen, konstaterede årsmødet lovligt 
indkaldt og gav ordet til Sebastian Olden-Jørgensen, der på vegne af 
sekretærerne aflagde beretning, suppleret af de øvrige.
 1. Beretning: Perioden siden sidste årsmøde har for redaktionen 
været en rolig tid. HT 2016:1 udkom medio september 2016 og var på 
VIII + 280 sider. HT 2016:2 udkom i de første dage af marts 2017 og 
var på VIII + 343 sider. Vi er altså gradvist ved at indhente os selv. Næ-
ste hæftes stof er stort set klart og kan forventes at udkomme i august-
september.
 Om 2016 kan der ikke siges så meget andet end, at to lange artik-
ler i 2016:2 med mange tabeller og grafer gav redaktionen en væsent-
lig opgradering mht. relevante sider af Indesign. Diskussionslysten har 
vist sig stor og varieret, og redaktionen har fastholdt sit princip om at 
håndhæve kammertonen uden personsanseelse. Skønt ingen fra den 
kønspolitisk vågne offentlighed synes at have bemærket det, var HT 
2016:2 vist nyskabende ved, at flertallet af afhandlingerne havde kvin-
delige forfattere.
 Den seneste måned er en del bidrag kommet ind, men tidsskrif-
tet lever lidt fra hånden og i munden uden dog at give køb på kvalite-
ten, Noget afvises før, noget efter fagfællebedømmelse, og oftest kræ-
ves en del omskrivning. Den eksterne, lønnede korrekturlæser, Merete 
Harding, gør et godt stykke arbejde efter den redaktionelle bearbejd-
ning og før opsætning, men også tidligere redaktør Jan Pedersen bør 
fremhæves for sin indsats. Han læser den opsatte korrektur igennem 
og fanger trods alle foregående led en del. Karen Gram-Skjoldager og 
Poul Duedahl tilbød sig også som korrekturlæsere.
 Antallet af HT's abonnenter viser fortsat let faldende tendens (pt. 
787), og vi kunne nok gøre mere for at hverve nye. Det bør overve-
jes, om instituttilknyttede ph.d.-stipendiaters pligtarbejde kan bruges 
i HT-sammenhæng, sådan som det er tilfældet med TEMP, evt. med 
henblik på at øge tilstedeværelsen på de sociale medier.
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 Dansk Historikermøde 26.-27. august 2016 på Syddansk Universitet 
var vellykket i sommervarmen. De mange sessioner gav alle interesse-
rede mulighed for at deltage aktivt, og der var også pæn deltagelse af 
ph.d.-stipendiater. Fremmødet var mærkbart svagere om lørdagen, og 
det bør overvejes fremover at lægge arrangementet en torsdag-fredag. 
Der er ca. 50.000 kr. tilbage af bevillingen.
 Den danske historiske Forening har efter konsultation i bestyrelsen 
to gange i efteråret og vinteren rettet henvendelse til rigsarkivaren og 
protesteret mod forringelsen i fjernlån mellem landets arkiver, men i 
intet af tilfældene fået svar.
 Den nordiske historikerkomité arbejder videre med fokus på de 
nordiske historikermøder, eftersom det andet formål, at få det histo-
riske verdensmøde til Norden, er slået fejl. Der er kommet 12-15 bud 
på kandidater til den udlovede nordiske historiebogspris, der vil blive 
overrakt af den islandske præsident på den nordiske historikermøde i 
Aalborg til august. Der er pt. 500 tilmeldte, deriblandt en del gymna-
sielærere, og mange ph.d.-stipendiater har reageret positivt på mulig-
heden for at hænge et poster op. Det endelige program offentliggøres 
til juni. Beretningen godkendtes.
 2. Regnskab 2016: Kasserer Peter Fibiger Bang aflagde regnskab 
for 2016. Der er intet at bemærke. Det har vist sig vanskeligt at fin-
de måder at investere vores overskydende kapital på. Regnskabet god-
kendtes. Efter dette punkt forlod Peter Fibiger Bang mødet.
 3. Kontingent 2018: Det almindelige kontingent blev fastholdt på 
kr. 350, og studenterkontingentet blev fastholdt på 200.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Klaus Petersen, Jes Fabricius 
Møller og Sebastian Olden-Jørgensen var på valg, var rede til genvalg 
og genvalgtes. Bjørn Poulsen havde meddelt, at han udtræder af be-
styrelsen. I stedet indvalgtes lektor Karen Gram-Skjoldager (AU). Alle 
valgtes for en treårig periode.
 5. Valg af revisorer: Som revisorer genvalgtes Rasmus Mariager 
og Jan Pedersen.
 6. Evt.: Intet.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig 
med Klaus Petersen som formand, Peter Fibiger Bang som kasserer 
og Jes Fabricius Møller og Sebastian Olden-Jørgensen som sekretærer.

  Sebastian Olden-Jørgensen Klaus Petersen
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