
FAKTA om Nordisk Historikermøde 2017 

Tid: 15.-18. august 2017 

Sted: Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. 

Formål: Give historikere mulighed for at mødes med fagfæller på tværs af de nordiske lande med 
henblik på vidensudveksling, netværksdannelse, tættere samarbejde og gensidig inspiration. 

Arrangør: Historiestudiet ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet (AAU), i 
samarbejde med Nordisk Historikerkomité, der består af repræsentanter fra de historiske foreninger i de 
fem nordiske lande. Den lokale arrangementskomité består af lektor Poul Duedahl (generalsekretær), 
lektor Bo Poulsen og adjunkt Johan Heinsen. 

Historie: Der har været afholdt nordiske historikermøder siden 1905. Arrangementet foregår hvert 
tredje år, og der er tradition for, at konferencen cirkulerer mellem de nordiske lande. Det seneste 
foregik i Finland (2014) og det næste i Sverige (2020). Den kommende svenske vært afsløres i 
Aalborg. Sidst konferencen blev afholdt i Danmark var i 2001. Det er første gang, at Aalborg er vært.  

Æresgæst: Islands præsident Guðni Th. Jóhannesson. 

Hovedtalere: Professor David Armitage (Harvard University), professor Lyndal Roper (University of 
Oxford), professor Sverker Sörlin (Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm) samt Islands præsident i 
samtale med fhv. chefredaktør på Politiken Bo Lidegaard. 

Deltagerantal: Mere end 500 historikere fra hele verden, dog primært fra de nordiske lande (Danmark, 
Finland, Island, Norge og Sverige). 

Sessioner: ca. 200 (keynote lectures, tematiske sessioner, rundbordsdiskussioner og frie foredrag). 

Sprog: De skandinaviske sprog og engelsk. 

Særarrangementer: Åbningsceremoni (tirsdag formiddag) med officiel åbning ved rektor Per Michael 
Johansen og koncert ved Orkester Norden, et symfoniorkester bestående af de største, unge talenter i 
Norden, foruden Aalborg Kommunes reception ved borgmester Thomas Kastrup-Larsen (tirsdag aften), 
Aalborg Universitets reception (onsdag aften), festmiddag på Comwell Hotel Hvide Hus (torsdag aften) 
og ekskursioner til bl.a. Børglum Kloster, de tyske bunkers på Vestkysten og Skagen (fredag). 

Historiebogspris: Den Nordiske Historiebogspris uddeles af Islands præsident i forbindelse med 
festmiddagen torsdag. Den gives for det bedste værk om Nordens historie udgivet siden det seneste 
historikermøde. 15 værker er indstillet til prisen. 

Yderligere information: www.nhm.aau.dk og facebook.com/cgs.aau.dk 

Kontakt: Generalsekretær, lektor Poul Duedahl på tlf. 30 89 16 57 eller e-mail: duedahl@cgs.aau.dk, 
og pressemedarbejder Susanne H. Knudsen på tlf. 29 60 98 72 eller e-mail: shk@hum.aau.dk 


