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544 Kortare recensioner

PROTOKOLL
Svenska Historiska Föreningens 
årsmöte lördagen den 23 april 2005
Tid och plats: Kl 16:00, Smålands nation, 
St Larsgatan 5, Uppsala

§1 Årsmötets öppnande

Ordföranden professor Lars Nilsson förklarade årsmötet öppnat.

§2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§4 Val av justerare

Fil dr Irene Andersson och fil dr Stefan Gelfgren valdes till justerare.

 

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för år 2004 föredrogs av ordföranden och godkändes 

av årsmötet.

§6 Redogörelse för föreningens ekonomi

Skattmästaren Carl-Erik Hedlund redogjorde för det ekonomiska läget och 

bokslutet 2004, som visar på överskott och stabil ekonomi. Redogörelsen 

lades med godkännande till handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse från föreningens revisorer, fil dr Ove Lundberg och do-

cent Magnus Lindmark, rörande Svenska Historiska Föreningen och Emil 

Hildebrands fond lästes i revisorernas frånvaro upp av ordföranden professor 

Lars Nilsson. I revisionsberättelsen föreslås att styrelsen beviljas ansvars-

frihet för 2004 års förvaltning.
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§8 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet under 2004

Redaktören, fil dr Lars M Andersson, redogjorde för Historisk tidskrifts verk-

samhet under år 2004. Rapporten godkändes av årsmötet.

§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2004 års 

förvaltning.

§10 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Då sammankallande i valberedningen fil dr Thomas Pettersson ej kunde 

närvara läste prof Lars Nilsson upp förslaget till val av ledamöter till fören-

ingens styrelse. 

Årsmötet antog i sin helhet valberedningens förslag, vilket innebär att:

Docent Kirsti Niskanen valdes till ordförande för Svenska Historiska 

Föreningen.

Fil dr Lars M Andersson, docent Paulina de los Reyes och skattmästaren 

Carl-Eric Hedlund omvaldes för en period av tre år.

Fil dr Åsa Karlsson Sjögren, fil dr Martti Rantanen och fil dr Christine Bladh 

valdes till nya ledamöter av styrelsen för en period om tre år efter av-

gående professorerna Lars Nilsson, Carl-Johan Gadd och Daniel Lind-

mark.

Till ny ledamot av valberedningen efter avgående professor Maths Isacson 

valdes professor Lars Nilsson för en period om två år.

Fil dr Ove Lundberg omvaldes som revisor för ett år och fil dr Fredrik 

Andersson valdes till ny revisor för ett år. Fil dr Martin Wottle och fil dr 

Bo Persson omvaldes till revisorssuppleanter för ett år.

 

Den nya styrelsen får därmed följande sammansättning:

Ledamöter vars mandattid löper ut 2006: docent Thomas Kaiserfeld, docent 

Göran Rydén och fil dr Irene Andersson.

Ledamöter vars mandattid löper ut 2007: föreningens ordförande docent 

Kirsti Niskanen, fil dr Thomas Pettersson och docent Maria Sjöberg.

Ledamöter vars mandattid löper ut 2008: fil dr Åsa Karlsson Sjögren, fil dr 

Martti Rantanen, fil dr Christine Bladh, sekreteraren och redaktören för 

Historisk tidskrift fil dr Lars M Andersson, docent Paulina de los Reyes 

och skattmästaren Carl-Eric Hedlund.

 Valberedningen består av fil dr Thomas Pettersson (ordförande och samman-
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kallande) och docent Lisa Öberg valda till 2006, och Lars Nilsson vald till 

2007.

Revisorer valda till 2006 är fil dr Ove Lundberg och fil dr Fredrik Andersson. 

Revisorssuppleanter valda till 2006 är fil dr Martin Wottle och fil dr Bo 

Persson.

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§12 Utdelning av Emil Hildebrands stipendium

Emil Hildebrands stipendium för 2005 om 15 000 kr tilldelades fil dr Stefan 

Gelfgren, Ekonomisk-historiska institutionen, Umeå universitet, för hans 

artikel ”Väckelse och sekularisering: Exemplet Umeås Evangelisk-Lutherska 

Missionsförening 1850–1910” publicerad i Historisk tidskrift 2003:3. Gelf-

gren fick priset för sin behandling av en av den moderna epokens viktigaste 

historiska processer, sekulariseringen, i ett lokalhistoriskt perspektiv. Genom 

att studera pluraliseringen av Umeås sociala liv, visar Gelfgren övertygande 

hur sekulariseringsprocesser inte är historiskt determinerade, utan måste 

förstås i lokala och sociala sammanhang. Sekulariseringen var ett resultat av 

att en religiös världsbild ”marknadsanpassades” i en för det sociala livet 

dynamisk tid.

§13 Årsmötets avslutande

Ordförande tackade varmt avgående styrelseledamöter, doc Carl-Johan 

Gadd och prof Daniel Lindmark för deras insatser i föreningen. Ordföranden 

välkomnade prof Kirsti Niskanen som ny ordförande för föreningen. Av-

gående ordföranden prof Lars Nilsson avtackades. Årsmötet förklarades 

avslutat. 

  Vid protokollet:

  Nils Fabiansson

Justeras:

Lars Nilsson Irene Andersson  Stefan Gelfgren
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Svenska Historiska Föreningens 
verksamhetsberättelse för 2004/2005

Antalet medlemmar i föreningen inklusive institutioner uppgår idag till cirka 

1450.

Styrelsen har sedan förra årsmötet den 20 april 2004 bestått av:

Lars Nilsson, prof, Stockholms universitet (vald till 2005), ordförande sedan 

2002 

Kirsti Niskanen, doc, Linköpings universitet (vald till 2007), vice ordförande 

sedan 2004

Carl-Eric Hedlund, (vald till 2005) skattmästare sedan 1999

Lars M Andersson, fil dr, Uppsala universitet (vald till 2005), sekreterare och 

redaktör för Historisk tidskrift

Irene Andersson, fil dr, Malmö högskola (vald till 2006)

Tomas Kaiserfeld, doc, KTH Stockholm (vald till 2006)

Göran Rydén, doc, Uppsala universitet (vald till 2006)

Carl-Johan Gadd, prof, Göteborgs universitet (vald till 2005)

Daniel Lindmark, prof, Umeå universitet (vald till 2005)

Pauline de los Reyes, doc, Uppsala universitet (vald till 2005)

Thomas Pettersson, fil dr., Umeå universitet (vald till 2007)

Maria Sjöberg, doc, Göteborgs universitet (vald till 2007)

Valberedningen har utgjorts av: fil dr Thomas Pettersson (sammankallande, 

vald till 2006), doc Lisa Öberg (vald till 2006) och prof Maths Isacson (vald 

till 2005).

Som föreningens revisorer (valda till 2005) har fil dr Ove Lundberg och fil dr 

Magnus Lindmark tjänstgjort med fil dr Martin Wottle och fil dr Bo Persson 

som suppleanter (valda till 2005).

Föreningen har varit representerad i Internationella historikerkommittén av 

fil dr Lars M Andersson och professor Rolf Torstendahl. Referensgrupp för 

Svensk Historisk Bibliografi har under året bestått av fil dr Lars M Andersson 

och fil dr Ulf Zander. 
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Lars M Andersson har varit arvoderad redaktör för Historisk tidskrift sedan 

årsmötet 2002. Nils Fabiansson har arbetat som redaktionssekreterare på 

halvtid från den 1 mars 2002. Föreningen har sitt kontor i rum A972, Stock-

holms universitet. Postadress: Svenska Historiska Föreningen, Rum A972, 

Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Föreningens Internetadress är: 

www.historisktidskrift.se. Där kan man t ex finna innehållsförteckning till 

varje nummer, sammanfattningar av artiklar och kortrecensioner. 

Styrelsemöten har ägt rum den 23 februari 2004, 13 september 2004 och 

den 3 mars 2005. Ekonomi, Historisk tidskrift, historikermöten, terminolo-

giskt lexikon och annonsering av svensk historieforskning har varit några 

återkommande punkter. 

Historisk tidskrift har under året utkommit med fyra nummer, varav ett te-

manummer och ett dubbelnummer; det senare huvudsakligen bestående av 

opponentrecensioner. För utgivningen har föreningen erhållit anslag från Ve-

tenskapsrådet 220 000 kronor, från Vitterhetsakademien 90 000 kronor och 

för recensionsnummret (Historisk tidskrift 2004:4) 50 000 kronor från Gus-

tav VI Adolfs fond.  

  

Stockholm i april 2005

Styrelsen genom Lars Nilsson
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Redogörelse för Historisk tidskrift 2004

Redaktionen bestod under 2004 av följande personer: Gudrun Andersson, 

Sten Andersson, Gunnela Björk, Helene Carlbäck, Martin Dribe, Nils Fabi-

ansson, Susanna Hedenborg, Åsa Karlsson Sjögren, Magnus Lindmark, Audur 

Magnúsdóttir, Roddy Nilsson, Jonas Nordin, Christer Persson, Martti Ranta-

nen, Leif Runefelt och Yvonne Maria Werner. 

Redaktionens viktigaste uppgifter har varit att tillsammans med redaktö-

ren diskutera tidskriftens utveckling, göra en fortlöpande utvärdering av tid-

skriften, fatta beslut i policyfrågor, engagera prenumeranter och skribenter 

samt att som lektörer bedöma inkomna manuskript. Redaktionsmedlemmar-

na har med stort engagemang utfört sina åtaganden.

Redaktör och ansvarig utgivare har Lars M Andersson varit. Som redak-

tionssekreterare har Nils Fabiansson fungerat och det med den äran. 

Tidskriften har också ett International Advisory Board som under 2004 

bestod av följande personer: Werner Buchholz, Peter Burke, Max Engman, 

Gro Hagemann, Bernd Henningsen, David Kirby, Robert Lee, Michael F Met-

calf, György Péteri, Jan Peters, Allan Pred, David L Ransel, Harm Schröter 

och Wolfgang Wippermann. Medlemmarna av den internationella redak-

tionskommittén har beredvilligt ställt upp som lektörer och, liksom medlem-

marna av redaktionsrådet, inkommit med synnerligen kvalificerade lektörs-

utlåtanden. 

Årgången innehöll 10 uppsatser, varav fyra i temanumret om konsumtion, 

en minskning med fyra i jämförelse med 2003. Till detta skall dock läggas två 

uppsatser publicerade under rubriken ”Forum” i årgångens fjärde nummer. 

Sammantaget innehöll årgången således 12 uppsatser, skrivna av 15 författa-

re. Fyra av 15 uppsatsförfattare var kvinnor, en minskning i både relativa och 

absoluta tal i jämförelse med föregående årgång (fem av 14). Minskningen 

förklaras av att årgångens temanummer innehöll ovanligt få uppsatser.

Under rubriken ”Debatt” infördes tre bidrag – ett inlägg och två kommen-

tarer. Detta innebär en halvering i jämförelse med föregående år och att den 

nedåtgående trenden sedan 2002 (15 inlägg) har fortsatt. Vi är nu nere på 

samma nivåer som 2001 (fem) och 2000 (tre). Samtliga debattinlägg behand-

lade Civiliseringsprocessen. Inget av debattinläggen var skrivet av kvinnor, att 

jämföra med fyra år 2003. Resultatet är ett misslyckande, inte minst mot 

bakgrund av redaktörens envetna strävan att dra igång debatter.
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Under rubriken ”Översikt” publicerades sex bidrag, en ökning med två 

jämfört med föregående årgång. Översikterna behandlade ståndsmanifesta-

tioner och modeväxlingar, kooperation och konsumtion, övergångsprocessen 

i Estland på 1990-talet, 1900-talets tragedier på den sovjetiska landsbygden, 

folklig tro och kyrkopolitik i konfessionalismens era samt historie- och min-

neskultur i det återförenade Tyskland. Fyra av sex översikter hade kvinnliga 

författare, att jämföra med tre av fyra 2003.

Den stora ökningen återfinns inom kategorin ”Litteratur”, där opponenters 

recensioner av avhandlingar publiceras. Antalet opponentrecensioner har 

mer än tredubblats i jämförelse med föregående årgång – 66 stycken att jäm-

föra med 20 år 2003. Detta är följden av en medveten satsning, som resulte-

rade i ett synnerligen fullmatat 2004:4, innehållande inte mindre än 41 av-

handlingsrecensioner skrivna av fakultetsopponenter. Samtliga disputationer 

i historia och ekonomisk historia under 2003 finns förtecknade i årgången.

Antalet bidrag under rubriken ”Meddelanden” halverades, fem jämfört 

med nio 2003. Bidragen fördelade sig enligt följande: en nekrolog, en konfe-

rensrapport och två projektpresentationer. Minskningen är av allt att döma 

tillfällig och en följd av att det inte inkom några rapporter från arkivvärlden. 

Glädjande är att allt fler projektpresentationer skickas in till tidskriften.

I avdelningen ”Kortare recensioner” avhandlades 66 arbeten, nästan exakt 

lika många som i årgången 2003 (67). Antalet kortrecensioner är således fort-

satt stort, vilket är i enlighet med redaktörens ambitioner.

Sammanfattningsvis har utgivningsprofilen förändrats något. Den stora 

skillnaden jämfört med tidigare är den dramatiska ökningen av antalet oppo-

nentrecensioner. Arbetet med att jaga försumliga opponenter har varit fram-

gångsrikt och eftersläpningen är nu förhoppningsvis ett minne blott. Detta 

innebär dock inte att vi tänker slå oss till ro; vi kommer även framgent att ar-

beta intensivt för att se till att så många som möjligt av avhandlingarna i his-

toria och ekonomisk historia recenseras i tidskriften och i rimlig tid efter 

disputationen. Minskningen av antalet uppsatser och meddelanden är tillfäl-

lig och oroar inte. Däremot är det bekymmersamt att debattlustan är så liten. 

Positivt är däremot att antalet bidrag av etablerade forskare fortsatt att öka. 

Det ger förhoppningsvis tidskriften ökad tyngd och status. Vidare kan kon-

stateras att satsningen på att införa annonser slagit mycket väl ut, vilket ger 

välkommen ekonomisk förstärkning. Recensionsavdelningen har stabiliserats 

på en hög nivå och arbetet med att få fram samlingsrecensioner har varit fort-

satt oproblematiskt. Däremot är det fortfarande för få av de böcker som kom-
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mer in till redaktionen som recenseras. Vi arbetar träget för att komma till-

rätta med problemet. Artikeltillgången är fortsatt god. Till följd av att hu-

vuddelen av bidragen sedan ett par år tillbaka skickas in av etablerade fors-

kare har refuseringsgraden sjunkit.

Årgången 2004 omfattade 968 sidor, en ökning med 272 sidor jämfört med 

2003 (696 s), vilket innebär att årgången är den tjockaste hittills. Om-

fångsökningen har möjliggjorts tack vare ett intensivt och framgångsrikt ar-

bete med att få rätsida på ekonomin. 

 

Uppsala 23 april 2005

Lars M Andersson
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Resultaträkning kalenderåret 2004

Intäkter
  

Medlemsavgifter och prenumerationer  481 488 1 

Lösnummerförsäljning och kopiering 12 148 

Övriga intäkter 34 886 
  

Summa rörelseintäkter   528 522
  

Vitterhetsakademiens anslag 90 168 

Vetenskapsrådets anslag 220 000 

Övriga anslag 18 000 
  

Summa anslag  328 168
  

Summa intäkter och anslag  856 690

Kostnader
  

Tryckkostnader m m 371 173 2 

Redaktionskostnader 259  361 

Administrativa kostnader 97 151 

Hildebrandspriset — 
  

Summa kostnader  727 685
  

Årets överskott   129 005

1. Varav 49 880:- är försenade medlemsavgifter (prenumeranter) för 2003 års prenumeration.
2. Kostnaderna för Historisk tidskrift 2004:4, ca 130 000, är inte erlagda under 2004.
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Balansräkning 2004-12-31

Tillgångar  

Postgiro   520 022 

Emil Hildebrands fond  266 986 

Historikermötet    50 000 

Summa tillgångar    837 008

  

Eget kapital och skulder
  

Historikermötet   108 160 

Överfört till Eget kapital     58 160 

     50 000 

Eget kapital föregående år   599 843 

Överfört från Historikermötet     58 160 

Resultat +129 005 

Eget kapital   787 008 

Summa tillgångar  837 008
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Emil Hildebrands fond 2004

Tillgångar  Eget kapital
 

Banktillgodohavande   21 907 Ingående kapital 266 986
   

SEB Teknologifond   50 000  

SEB Världenfond 100 000  

SEB Aktiefond II   95 421  

SEB Avkastningsfond 100 000  

Avgår:   

Tidigare nedskrivning   95 770  

Årets nedskrivning     4 572  

Summa nedskrivning 100 342  

Summa tillgångar 266 986 Utgående kapital 266 986

Deklarationsvärdet för fonderna var 396 252.

Revisionsberättelse för 
Svenska Historiska Föreningens räkenskaper 2004

Räkenskaperna för Svenska Historiska Föreningen har av undertecknade re-

visorer granskats och befunnits riktiga. Vi föreslår därför att ansvarsfrihet 

beviljas för 2004 års förvaltning.1

Umeå den 1 april 2005

Ove Lundberg Magnus Lindmark

1. Anmärkning: Representation bör i bokföringen föras under beteckningen representation och ej 
under beteckningen kost. Vid representation bör gästernas namn antecknas i anslutning till kvitto.




