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Ny fagpris:  
Årets historiske forskningsresultat 

På Dansk Historikermøde den 20.-22. august 2018 på M/S Museet for 
Søfart i Helsingør vil prisen Årets historiske forskningsresultat for før-
ste gang blive uddelt. Prisen tildeles forfatteren eller forfatterne til 
den mest innovative eller tungtvejende faghistoriske publikation udgi-
vet i det foregående kalenderår. Prisen er indstiftet af Den danske hi-
storiske Forening i december 2017 for at anerkende videnskabelig kva-
litet og anspore til fremragende faghistorisk forskning. Den består ud 
over æren af et diplom og 10.000 DKK. Prisen vil herefter blive uddelt 
årligt, om muligt i forbindelse med et dansk historikermøde. 

Hvem kan indstille og hvad kan indstilles? 
Alle kan indstille et stykke faghistorisk forskning til prisen. Faghisto-
risk forskning er fagfællebedømte publikationer udarbejdet under an-
vendelse af historiefagets gængse metoder, som bidrager med ny ind-
sigt. Der lægges vægt på processen, indholdet og forskningsresultatet 
snarere end på formidlingen og receptionen. 
 Der er ingen begrænsninger med hensyn til emner eller historiske 
perioder og heller ikke noget krav om, at man er medlem af Den dan-
ske historiske Forening – til gengæld må forskningen være udført af 
en dansk statsborger ved en udenlandsk forskningsinstitution eller en 
forsker (uanset nationalitet) ved en dansk forskningsinstitution. 
 Afhandlinger, monografier, antologier og artikler, såvel som an-
dre fagfællebedømte publikationer (herunder digitale), kan komme 
i betragtning. Publikationerne kan være skrevet på de skandinaviske 
sprog eller på engelsk, tysk eller fransk. Publikationerne skal være ud-
givet i det foregående kalenderår, dvs. 1. januar - 31. december 2017. 

Hvordan indstiller man? 
For at indstille en kandidat til Årets historiske forskningsresultat be-
des man indsende et eksemplar af publikationen sammen med en 
kortfattet begrundelse til: Den danske historiske Forening, Saxo-Insti-
tuttet, Karen Blixens Plads 8, 2300 København S. Forsendelsen mær-
kes: „Årets historiske forsknings-resultat“.  Deadline: 1. april 2018. 
 Nomineringerne vil blive evalueret af et udvalg under Den dan-
ske historiske Forening. For yderligere informationer, kontakt besty-
relsesmedlem, lektor Poul Duedahl, Aalborg Universitet, Kroghstræ-
de 1, 9220 Aalborg Ø, Danmark. E-mail: duedahl@cgs.aau.dk, tlf.: +45 
9040 9141.


