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INDKALDELSE AF SESSIONSFORSLAG TIL 

DANSK HISTORIKERMØDE 29. -30. AUGUST 2014

Dansk Historikermøde 2014 afholdes 29.-30. august 2014 på Syddansk 
Universitet, Odense. Historikermødet, der arrangeres af Den danske 
historiske Forening, er et fælles mødested for historikere i Danmark. 
Her er der mulighed for at udveksle erfaringer og diskutere på tværs 
af institutioner og forskningsmiljøer. Det er stedet, hvor man mødes og 
drøfter nye og gamle trends inden for faget. Historikermødet består 
af sessioner, hvor der behandles særskilte emner, samt forelæsninger. 

På forelæsningssiden søger vi uden for landets grænser og har indtil 
videre tilsagn fra tre førende internationale forskere: Miri Rubin (Uni-
versity College, London), Henk te Velde (Universiteit Leiden) samt 
Clifford Ando (University of Chicago). Desuden vil der være en panel-
debat om fortællingens rolle i historieskrivningen med deltagelse af 
Per H. Hansen (CBS), Tom Buk-Swienty og Ulrik Langen (Københavns 
Universitet).

Men der skal mere til, og vi indkalder derfor nu forslag til sessioner på 
Dansk Historikermøde 2014.

Sessionerne, der vil have ca. to timer til rådighed, samler en gruppe 
historikere – typisk fire-fem personer – der lægger op til diskussion 
af et specifikt emne. Formatet er fleksibelt. Sessionerne kan være ba-
seret på diskussion af papers eller mundtlige oplæg, have karakter af 
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 rundbordssamtaler, tage afsæt i en ny spændende bog, diskutere et 
større forskningsprojekt eller lignende. 

Der er vide rammer emnemæssigt og kronologisk. Historikermødet 
skal diskutere historien i hele dens udstrækning. Vi ser især gerne for-
slag til sessioner, der går på tværs af kronologiske perioder og retter 
sig mod fx metodiske, historiografiske eller formidlingsmæssige temaer 
eller etableringen af nye forskningsdagsordner. Alle kan indsende for-
slag. Vi ser meget gerne forslag fra ph.d.-studerende og yngre forskere. 

Som noget nyt vil et antal sessioner foregå på engelsk. Det vil dels åbne 
Dansk Historikermøde for ikke dansktalende kolleger, dels gøre det 
muligt at inddrage udenlandske kolleger og de forelæsende gæster i de 
enkelte sessioner. 

Forslag skal indeholde: Titel og en kort beskrivelse (højst én side), 
navn og kontaktinformation på forslagsstiller(e) samt eventuelt en liste 
over oplægsholdere. Forslag til engelsksprogede sessioner skal indsen-
des på engelsk.

Forslag sendes pr. e-mail til klaus.petersen@sdu.dk. Deadline for ind-
sendelse af forslag er 10. januar 2014.

Det vil i begyndelsen af februar blive meddelt alle forslagsstillere, om 
deres session er antaget. Arrangørerne tilstræber en tematisk og krono-
logisk spredning og forbeholder sig muligheden for at foreslå koordi-
nering og samarbejde mellem overlappende forslag.

De bedste hilsner fra arrangørgruppen:

Jesper Majbom Madsen     Louise Nyholm Kallestrup     Jeppe Nevers 

Nils Arne Sørensen     Klaus Petersen


