
   
             Beretning om Selskabets aktiviteter i året 2015 

 
 

Årets aktiviteter 
I 2015 fejrede Selskabet sin 20-års fødselsdag med manér. Tak til alle, der 
medvirkede til at gøre dagen speciel. Og en speciel tak til Københavns Universitet 
og A.P.Møllers Støttefond som med donationer, gjorde det muligt at gore noget 
ekstraordinært ud af fødselsdagen. 
   Professor i litteraturvidenskab Marie-Christine Skuncke fra Uppsala Universitet. 
har i mange år været en af Sveriges førende 1700-talsforskere og var samtidig i 
1995 en af initiativtagerne til dannelsen af  Dansk Selskab for 1700-talsstudier.  
Derfor besluttede bestyrelsen i forbindelse med jubilæet at udnævnte Marie-
Christine Skuncke til Dansk Selskab for 1700-talsstudiers første æresmedlem.  
   Marie-Christine Skuncke holdt i den anledning jubilæumsfestforelæsningen På 

spaning efter Japanresenären Carl Peter Thunberg  – en titt i forskarverkstaden om 
arbejdet med sin bog om Linnés arvtager, Carl Peter Thunberg, der udkom i 
2014. 
   De to violinister Bjarte Eike og Peter Spissky leverede musikalsk underholdning i 
særklasse og et panel under ledelse af professor Ulrik Langen – bestående af dr. 
phil. Niels Finn Christiansen, dr. phil. Peter Henningsen og ph.d. Peter Wessel 
Hansen – holdt oplæg om og diskuterede temaet “Velfærd og oplysning”. 
 
Blandt Selskabets øvrige aktiviteter kan nævnes, at formanden sammen med 
Anne-Marie Mai deltog i det årlige bestyrelsesmøde i ISECS, der blev afholdt i 
forbindelse med den store internationale ISECS-konference i Rotterdam. Vi 
deltog som hhv. General Secretary  i ISECS’ Executive Committee (A-MM) og som 
delegeret for Det danske 1700-talsselskab (SPH)). Begges deltagelse I både 
bestyrelsesmøde og konference blev dækket 100% af eksterne midler.  
   På konferencen havde Selskabet desuden arrangeret en session med titlen:  
Opening Knowledge. Unlocking Archives: The Dano-Norwegian Journal System in 
the Context of a European Knowledge Economy. Selskabets formand indledte og 
fungerede som ordstyrer, og der var oplæg af  Lasse Horne Kjældgaard,  Jens 
Bjerring-Hansen, Torben Jelsmark, Anne-Marie Mai, Karen Skovgaard Petersen 
og Henrik Horstbøl. På andre sessioner var der oplæg af Simona Zetterberg 
Gjerlevsen og Tina Reeh og desuden deltog Bente Bramming i konferencen. 
Danmark  - og Dansk Selskab for 1700-talsstudier - var således stærkt 
repræsenteret på konferencen. 



 
 
 
I efteråret deltog formanden i det norske 1700-tals årsmøde og var desuden – 
sammen med professor Jørn Lund - inviteret til at tale ved den officielle indvielse 
af netudgaven af Holbergs Skrifter i Bergen. 
   Selskabets efterårsarrangement, der blev afholdt i Bakkehusmuseet, var 
helliget oversættelsesproblemer – med Holbergs Niels Klim som eksempel. Ph.d. 
Cecilie Flugt og seniorredaktør Peter Zeeberg  var veloplagte foredragsholdere. 
 
1700-talsantologien 
Den før-omtalte donation fra  A.P.Møllers Støttefond, dækkede dels udgifter i 
forbindelse med selve årsmødet, men gav også støtte til udgivelsen af  en 1700-
talsantologi, der skulle markere fødselsdagen. 
   Arbejdet er godt i gang og langt de fleste af de lovede bidrag er i hus og de to 
redaktører, Thomas Bredsdorff og jeg selv, er godt i gang med læsning og 
tilbagemeldinger. 
   Også stor tak til Forlaget Vandkunsten og dets forlagsdirektør, Søren Møller 
Christensen, der har påtaget sig udgiverrollen. 
   Det forventes at bogen udkommer i forbindelse med årsmødet 2017, som jeg 
allerede nu kan afsløre bliver afholdt i Odense. 
 
Medlemstallet  
I forhold til 2014 voksede medlemstallet i 2015 ,med 6 ordinære  medlemmer 
samt et æresmedlem, således at selskabet i  2015 havde 61 medlemmer.  
   Endnu engang kan vi konstatere, at medlemstallet gennem de sidste 10 år har 
ligget forholdsvis stabilt.  
   Bestyrelsen har – som de fremmødte vil vide – sendt en reminder rundt til både 
nuværende (og tidligere) medlemmer med opfordring til, at man får indbetalt sit 
kontingent, ifald man ønsker at fortsætte som medlem. Det ser i skrivende stund 
ud til, at det kunne være nødvendigt at genudsende erindringsmailen!  
 
Hjemmesiden 
Vore mangeårige webmaster Rikke Emilie Christensen har, efter utallige år i 
Selskabets bestyrelse, valgt ikke at søge genvalg.  
   Rikke var sammen med Signe Clausen én af drivkræfterne bag – og 
praktikkerne ved – etableringen af selskabets hjemmeside Og hun har siden 
etableringen fungeret som selskabets  webmaster. Rikke er nu fast bosiddende i 
Sverige og har derfor beskåret sine aktiviteter i Danmark – men har 
tilkendegivet, at hun stadig ønsker at være medlem af Det danske 1700-
talsselskab.  
   Den beslutning er bestyrelsen glad for, men bestyrelsen vil gerne her og nu sige 
tak til Rikke for mange års indsats – og havde hun været her, ville hun nu have 
modtaget en lille erkendtlighed som tak for indsatsen. Den ligger og venter på 
hende, når hun næste gang besøger Danmark.  
 
Sjuttonhundratal  
I 2015 modtog medlemmerne endnu engang et nummer af det skandinaviske 
1700-talstidsskrift Sjuttonhundratal som en del af deres kontingentindbetaling.  
   I januar 2015 mødtes tidsskriftets samlede redaktion til et status- og 
redaktionsmøde i Lund. Søren Peter Hansen deltog fra dansk side. Mødet var 
konstruktivt, og at såvel indhold, publiceringsform og layout blev drøftet, og man 
enedes om, at såfremt man om et par år igen kunne få fondsstøtte til et sådant  



 
 
 
arrangement, ville man gentage succesen. Svenske fondsmidler betalte såvel 
rejse til som ophold i Höör for alle deltagere. Lasse Horne Kjældgaard (der på 
grund af stillingsskifte desværre måtte sende afbud til mødet) og jeg er som de 
danske repræsentanter i redaktionen interesseret i at få tilbagemeldinger med 
ris og ros og forslag til forbedringer fra abonnenterne.  
    
ISECS 
Resultatet af valget til ISECS’ bestyrelse har betydet en stor – men udramatisk – 
udskiftning i bestyrelsen. Marc Bernier afgik som formand og ny formand for 
ISECS blev Lise Andries fra Frankrig.  
   Anne-Marie Mai afgik som General Secretary – og ny Ny Generalsekretær blev 
Wolfgang Schmale fra Tyskland.  Tak til A-MM   
   For de kommende år ser ISECS’ mødeplan ud som følger: I år (2016): Firenze, i  
2017 Edinburgh; i 2018 Lissabon og i 2019 afholdes den store ISECS-konference  
i Edinburgh. 
 
De skandinaviske 1700-talskonferencer 
Efter afholdelsen af den første skandinaviske 1700-talskonference, som Det 
norske Selskab var vært for I 2013 vedtog repræsentanter for de skandinaviske 
1700-talsselskaber at sates på at afvikle en skandinavisk  1700-talskonference 
hvert fjerde år, med skiftende værtsnation. Sverige påtog sig at bære stafetten 
videre, og jeg har netop fået mail fra formanden for det svenske 1700-
talsselskab, My Helsing, der oplyser, at konferencen efter al sandsynlighed 
afholdes I dagene d. 10-12. oktober 2017 I Uppsala under overskriften: “"Det nya 
1700-talet".  
   Call For Papers vil blive annonceret til efteråret. 
 
Tak 
Afslutningsvis vil jeg på Selskabets vegne gerne endnu engang rette en varm  
tak til Københavns Universitet, der endnu engang vederlagsfrit stiller lokaler til 
rådighed, bekoster betjening  – og byder på kaffe m.m. 
   Og endnu en gang tak til de oplægsholdere, der generøst har stillet sig til rådighed 
for selskabet på en lørdag, Henrik Blicher, Simona Zetterberg Gjerlevsen og vores 
tilrejsende norske gæst Aina Nøding – og til Nan Gerdes og Signe Clausen for at 
have brugt en del af fredagen på at producere hjemmebagte kager til årsmødet.  
   Jeg vil også gerne rette en stor tak til medlemmerne, der trofast støtter op om 
selskabets aktiviteter ved frewmmøde, konferencedeltagelse og forslag til temaer 
for kommende møder.  
   Og afslutningsvis vil jeg gerne gentage min generelle tak fra sidste år til alle de 
mennesker og institutioner, som rundt omkring i landet gennem årene generøst har 
vist sig samarbejdsvillige ved enten at tilbyde sig som oplægsholdere eller gæstfrit 
påtage sig værtskab på særdeles favorable vilkår eller have imødekommet 
fondsstøtteansøgninger. Uden dem og deres generøsitet ville et selskab som vores 
have svært ved at overleve. 
   Og med disse afsluttende bemærkninger sætter jeg årsberetningen til debat. 

 
 
Søren Peter Hansen 
formand    
24. maj 2016 

 


