
   
             Beretning om Selskabets aktiviteter i året 2016 

 
  

Årsmødet, 28. maj 2016 
Årsmødet, der endnu engang blev afholdt på Københavns Universitet, var i år 
helliget den dansk-norske 1700-talslitteratur.  
   Henrik Blicher talte om Jens Baggesens Labyrinten, Simona Zetterberg 
Gjerlevsen om Johannes Ewalds Hr. Panthakaks historie og Ph.d. Aina Nøding 
(fra Nasjonalbiblioteket i Oslo) talte om Claus Fasting og 1700-tallets litterære 
journalistik. 
 
Efterårsarrangementet, 23. november 2016 
Selskabets efterårsarrangement var arrangeret i samarbejde med 
Holbergsamfundet og blev afholdt på Frederiksberg Slot – med Holbergs 
Heltehistorier som omdrejningspunkt. 
   Direktør Karen Skovgaard-Petersen fra Det danske Sprog og Litteraturselskab 
og Ph.d. Ulrik Christoffer Schmidt holdt oplæg. Derudover talte 
teaterhistorikeren Dr.phil. Bent Holm om loftsmaleriet i Slottes gamle riddersal. 
 
Andre arrangementer/konferencer 
Blandt Selskabets øvrige aktiviteter kan nævnes, at formanden, som delegeret 
for Det danske 1700-talsselskab, deltog i det årlige bestyrelsesmøde i ISECS, der 
blev afholdt i Firenze.  Formandens deltagelse i både bestyrelsesmøde og 
konference blev dækket af eksterne midler.  
   Derudover har Anne-Marie Mai og jeg selv i løbet af arbejdet med 
planlægningen af den dansk-tyske konference i Wolfenbüttel, der afholdes fra d. 
6. – 9. september i år, 2017.  
   Det er dog Det tyske 1700-talsselskab, der har påtaget sig langt den største del 
af arbejdet og det arbejde vil vi gerne varmt takke Iwan d’Aprile – men da især 
Stefanie Stockhorst – for at have påtaget sig.  
 
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 satse på at afvikle en skandinavisk 1700-talskonference  
 
 



 
 
hvert fjerde år, med skiftende værtsnation. Sverige påtog sig at bære stafetten 
videre, og konferencen er, som I ved, annoneret til oat finde sted i dagene fra d. 
10 – 12. oktober 2017 i Uppsala under overskriften:"Det nya 1700-talet".  
   I forbindelse med konferencen er der indkaldt til møde for 
betyrelsesmedlemmer fra de skandinaviske selskaber, og jeg er temmelig sikker 
på, at man på det møde vil høre, om der er nogen, der vil påtage sig at arrangere 
den tredje fællesskandinaviske 1700-talskonference i 2021. Det er i hvert fald 
noget, vi bliver nødt til at vende i bestyrelsen. 
 
1700-talsantologien 
Det beløb fra A.P.Møllers Støttefond, der kom til udbetaling i begyndelsen af 
januar 2016, dækkede dels udgifter i forbindelse med afholdelsen af 
jubilæumsårsmødet 2015, men indeholdt også støtte til en bogudgivelse, der  
skulle markere fødselsdagen.  
   Bogen – en antologi om 1700-tals og 200talsproblemer – er nu efter en hektisk 
slutfase færdig. Den ligger i kasserne dér og venter på at se dagens lys, hvilket vil 
ske lige efter denne generalforsamling. Hvor forlagsdirektøren og Thomas og jeg, 
der har redigeret bogen, vil sige et par ord – og bl.a. forklare, hvori det hektiske 
bestod  
 
Medlemstallet  
I forhold til 2015 er det desværre gået en anelse tilbage med medlemstallet. Ved 
udgangen af 2015 var der registreret 60 betalende medlemmer, i 2016 
registreredes 50 betalende medlemmer. Der har således været en tilbagegang på 
10 medlemmer.    
   Vi må dog endnu en gang konstatere, at medlemstallet gennem de sidste mange 
år har ligget forholdsvis stabilt mellem 50 og 60.  
   Bestyrelsen har – som de fremmødte vil vide – i forbindelse med invitationen 
til årsmødet sendt en reminder rundt til både nuværende (og et par tidligere) 
medlemmer med opfordring til, at man får indbetalt sit kontingent, ifald man 
ønsker at fortsætte som medlem. Men det ser i skrivende stund ud til, at det 
kunne være nødvendigt at genudsende erindringsmailen, idet der i skrivende 
stund kun er 23 medlemmer, der har indbetalt kontingent for 2017!  
 
Hjemmesiden 
Har endnu engang været plaget af et nedbrud – muligvis atter på baggrund af et 
hackerangreb. Hjemmesiden er delvist genskabt, men det er sket på baggrund af 
en lidt ældre back-up-version, så der er stadig elementer, der mangler at blive 
genindlagt og opdateret. Det sker løbende, men langsomt! 
 
Sjuttonhundratal  
I 2016 modtog medlemmerne endnu engang et nummer af det skandinaviske 
1700-talstidsskrift Sjuttonhundratal som en del af deres kontingentindbetaling.  
   Den ansvarshavende redaktør gennem mange år, David Dunér, valgte i 
begyndelsen af året at fratræde som redaktør, og i stedet tiltrådte My Hellsing fra 
Det svenske 1700talsselskab som ansvarshavende redaktør. 
   Hun har inviteret til redaktionsmøde i forbindelse med afholdelsen af den 
anden fællesskandinaviske 1700-talskonference, der afholdes i Uppsala til 
oktober, for at diskutere tidsskriftets status. Jeg planlægger at deltage og  er 
interesseret i at få tilbagemeldinger med ris og ros og forslag til forbedringer fra 
abonnenterne, som jeg så kan tage med til redaktionsmødet. 



 
 
 
Tak 
Afslutningsvis vil jeg på Selskabets vegne gerne endnu engang rette en varm  
tak til Københavns Universitet og dets nu forhenværende rektor, der endnu engang 
vederlagsfrit stillede lokaler til rådighed og bekostede betjening og bød på kaffe 
m.m. til årsmødet 2016. 
   En lige så stor tak skal rettes til Syddansk Universitet, der vederlagsfrit har stillet 
lokaler til rådighed for årets årsmøde – og en særlig stor tak til institutbestyrer for 
Institut for Kulturvidenskaber, Anne Jensen, som har vist sig uhyre positiv i 
forhandlingerne om at få et gammelt økonomisk mellemværende ud af verden. Det 
er kommet den antologi, I om ganske kort tid får at se, til gode. 
   En stor tak til Marianne Alenius, der generøst stillede sig selv og sin ekspertise 
vedr. lærde kvinder til rådighed for selskabet på en lørdag im wunderschönen 
Monat Mai.   
   Og endelig vil jeg traditionen tro også gerne rette den største tak til 
medlemmerne, der trofast støtter op om selskabets aktiviteter ved fremmøde, 
konferencedeltagelse, fremsendelse af forslag til temaer for kommende møder – og 
indbetaling af kontingent; uden hvilket intet!  
   Og med disse afsluttende bemærkninger sætter jeg årsberetningen til debat. 

 
 
Søren Peter Hansen 
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