
 

 

 

 

 

Call for papers og sessionsforslag til 

Dansk Historikermøde 2020 
Den 24.-26. august 2020 afholdes Dansk Historikermøde på Alsion i Sønderborg. Arrangørerne er Den danske Historiske 
Forening i samarbejde med Syddansk Universitet Sønderborg, Museum Sønderjylland og Rigsarkivet Aabenraa. 

Hovedtemaet for historikermødet 2020 er Grænser. 

 

Den nuværende dansk-tyske grænse fylder hundrede år og derfor foregår historikermødet denne gang i Sønderjylland, 
men grænser er uafhængigt af denne anledning et evigt aktuelt emne. For få år siden blev der f.eks. talt om deres 
forsvinden, men i dag kommer der stadig nye til. For grænser er foranderlige og antager mangfoldige former. De 
konstrueres, brydes, flyttes, genopstår og overvindes. 

Grænser skal i forbindelse med historikermødet forstås i allerbredeste forstand som grænser mellem mennesker og ikke 
kun som skel mellem stater og nationer, og inkluderer eksempelvis kulturelle, sociale og kønsmæssige grænser. Andre 
emner, både til oplæg og sessioner, er naturligvis også velkomne. 

Vi ser meget gerne forslag til papers og sessioner, der går på tværs af kronologiske perioder og retter sig mod fx 
metodiske, historiografiske eller formidlingsmæssige temaer og etableringen af nye forskningsdagsordner. Men alle kan 
indsende forslag og såvel på dansk som på engelsk. 

En session vil typisk indeholde tre-fire oplæg og skal altid rumme deltagere fra mindst to institutioner. Sessioner med 
forskere fra både universitets- og arkiv-/biblioteks-/museumsverdenen vil blive foretrukket. Forslag fra ph.d.-studerende 
og yngre forskere er også yderst velkomne. 

Forslag til sessioner skal bestå af en generel tekst (herunder titel, en kort beskrivelse og kontaktinformation) på max. 
1.000 enheder samt en præsentation af de enkelte oplægsholdere og papers på hver max. 500 enheder. Forslag til 
enkeltpapers må max. være på 1.000 enheder. Forslag indsendes i Word-format til professor Steen Bo Frandsen 
(Syddansk Universitet Sønderborg) på sbf@sam.sdu.dk. 

Deadline for indsendelse af forslag er 1. februar 2020. 

På vegne af Den danske historiske Forening, Syddansk Universitet Sønderborg, Museum Sønderjylland og Rigsarkivet 
Aabenraa. 

Konferencekomiteen 

Konferencekomiteen består af Claus Bundgård Christensen (Roskilde Universitet), Søren Bitsch Christensen (Aarhus Stadsarkiv), 
Poul Duedahl (Aalborg Universitet), Juliane Engelhardt (Københavns Universitet), Steen Bo Frandsen (Syddansk Universitet 
Sønderborg), Rasmus Glenthøj (Syddansk Universitet Odense), Karen Gram-Skjoldager (Aarhus Universitet), Hans Schultz Hansen 
(Rigsarkivet), Jakob K. Meile (Det Kongelige Bibliotek), Mikkel Venborg Pedersen (Nationalmuseet), Carsten Porskrog Rasmussen 
(Museum Sønderjylland - Historieenheden) og Jens Toftgaard (Odense Bys Museer). 


