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Årets aktiviteter 
I 2014 afholdt Selskabet to medlemsarrangementer.  
   Det traditionelle efterårsmøde blev konverteret til et forårsmøde, der blev arrangeret i 
samarbejde med Holbergsamfundet, hvor professor Erik A. Nielsen præsenterede sin bog 
om salmedigteren Hans Adolph Brorson og diskuterede pietisme og oplysning med Lasse 
Horne Kjældgaard og de fremmødte medlemmer. Mødet blev holdt i ægte 1700-
talsomgivelser i Harsdorffssalen i Landsarkivet og Selskabet vil gerne benytte lejligheden 
til at takke, Tyge Krogh, for at slå dørene op for arrangementet. 
   I maj måned afholdtes årsmødet, der blev afholdt som et temamøde med overskriften 
”Encyklopædier”.  
   Professor John Pedersen talte om Diderots og d’Alemberts Encyclopédie og phil. dr. Linn 
Holmberg fra Umeå Universitet talte om sin afhandling The Battle of the Dictionaries: The 
Maurists’ Dictionary of Arts, Crafts, and Sciences, the Unrealized Rival of the Encyclopédie of 
Diderot and d’Alembert. (Selve afhandlingen ligger I øvrigt frit tilgængelig på nettet og kan 
hentes via Selskabets hjemmeside.) 
   Forskningsbibliotekarerne Jesper Düring Jørgensen og Anders Toftgaard viste rariteter og 
originaludgaver af 1700-tals-encyclopædier fra Det kongelige Biblioteks samling, og 
guitaristen Jesper Lützhøft spillede 1700-tals guitarmusik af Silvius Leopold Weiss. 
   Derudover deltog formanden sammen med Thomas Bredsdorff i festligholdelsen af Jens 
Baggesens 250-årsdag dels med oplæg og oplæsning ved et arrangement på Korsør 
Bibliotek , dels ved en Baggesen-eftermiddag på Bakkehuset på Frederiksberg sammen 
med Marianne Stidsen. 
    Sammen med Anne-Marie Mai deltog formanden i den internationale ISECS-konference i 
Sofia i august (som hhv. General Secretary  i ISECS’ Executive Committee (amm)og som 
delegeret for Det danske 1700-talsselskab (sph)). Begges deltagelse blev dækket 100% af 
eksterne midler. Derudover var selskabet I Sofia repræsenteret af Lisbeth Ahlgren Jensen, 
der deltog I konferencen. 
    
Medlemstallet  
I forhold til 2013 (51 betalende medlemmer) var medlemstallet i 2014   vokset med 3 
medlemmer således at vi i 2014 var i alt 54 medlemmer. Endnu engang kan vi konstatere, 
at medlemstallet ligger forholdsvis stabilt på omkring 50 – et antal, der i parentes 
bemærket har ligget nogenlunde stabilt de sidste 10 år.  
   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 
I 2014 blev det firma, som er vært for vores hjemmeside, udsat for et hackerangreb, der gik 
hårdt ud over de hjemmesider, de administrerede. Det betød, at vores hjemmeside i en 
periode var ude af drift. Da siden som følge af angrebet alligevel var blevet inaktiv og skulle 
retableres, benyttede vi lejligheden til såvel service som opdatering og sikkerhedsstjek af 
sitet, som betød en udgift på 1.500 kr. I det store hele er bestyrelsen ganske godt tilfreds 
med hjemmesiden. 
    
Sjuttonhundratal  
I 2014 modtog medlemmerne endnu engang et nummer af det skandinaviske 1700-
talstidsskrift Sjuttonhundratal som en del af deres kontingentindbetaling.  
   I sidste års årsberetning omtalte jeg et planlagt fællesskandinavisk redaktionsmøde, der 
skulle finde sted i Lund, november 2014. Af forskellige grunde måtte mødet flyttes til 
januar 2015 – og omtalen heraf hører således formelt set først hjemme i årsberetningen for 
2015.  
   Men jeg kan da afsløre, at 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 
Først et par ord om den kommende ISECS-konference i Rotterdam, juli 2015 
Jeg vil gerne erindre om den næste verdensomspændende ISECS-konference, der finder 
sted på Erasmus Universitetet i Rotterdam fra 26. til 31. juli 2015. Konferencens tema er: 
Opening markets. Trade and commerce in the 18th century. Det er ikke længere muligt at 
tilmelde papers til konferencen, men tilmelding til konferencen (uden paper) kan stadig 
nås.  
   Anne-Marie Mai, Jens Bjerring-Hansen, Lasse Horne Kjældgaard Karen Skovgaard-
Petersen og jeg selv deltager sammen med ikke-medlemmerne (!) Henrik Hortsbøl og 
Torben Jelsbak i konferencen med en fælles session om tidsskrifter med 
overskriften: Opening Knowledge. Unlocking Archives: The Dano-Norwegian Journal System 
in the Context of an European Knowledge Economy. 
   Man kan orientere sig om konferencen på ISECS’ hjemmeside: http://www.18e-
eeuw.nl/isecs2015-eng.pdf  eller gå til konferencens hjemmeside direkte via vores egen 
hjemmeside. 
   I mail til medlemmerne har jeg tidligere gjort opmærksom på deadlines for tilmeldinger 
til konferencen. Alle tilmeldinger foregår online på 
http://www.openingmarkets.eu/index.php?m_idhoofd=132   
via submenu Registration ISECS 2015. (Hvis man tilmelder sig inden 15. maj 2015 er 
konferencegebyret 250 Euro, hvis man tilmelder sig efter 15. maj – og inden  
15. juli – stiger konferencegebyret til 300 Euro. Tilmelding kan foregå via link på vores 
hjemmeside. 
 
Valg til ISECS 
I 2015 skal er der som bekendt valg til ISECS’ bestyrelse, og alle, der i 2014 var registreret 
som medlem af et nationalt selskab, (som igen var medlem af ISECS), har stemmeret. Vores 
kasserer, Nan Gerdes,  har videregivet navnene på de registrerede medlemmer for 2014 til  
ISECS. 
   Man kan stemme elektronisk eller pr. brev og jeg har dels (d. 8. april 2015) videresendt 
mail med oplysning om hvor man på ISECS’ hjemmeside kan finde oplysninger om 
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kandidater, valgprocedurer og tidsfrister, dels trykt valgmaterialet i 25 eksemplarer, som 
ligger her, beregnet på de medlemmer der ønskjer at stemme pr. brev. 
   Bestyrelsen vil gerne anbefale medlemmerne at stemme på Anne-Marie Mai, der stiller op 
til posten som 2. vicepræsident. Derudover synes vi, at det kunne være godt, hvis den 
skandinaviske repræsentation styrkes; hvis man er enig kan dette gøres ved at stemme på 
Anna Cullhed (fra Sveriges 1700-talsselskab) til kasserer-posten. 
   Ud over disse to anbefalinger har bestyrelsen ingen foretrukne kandidater, men synes 
generelt at en bred geografisk repræsentation er et gode - og håber da også, at vægtningen 
mellem mandlige og kvindelige bestyrelsesmedlemmer bliver fornuftig. 
 
Tak 
Afslutningsvis vil jeg på Selskabets vegne gerne endnu engang rette en varm  
tak til Københavns Universitet, der har bidraget til fødselsdagsfesten ved vederlagsfrit at stille 
lokaler til rådighed en lørdag – og budt på kaffe m.m. samt desuden udvist stor fleksibilitet i 
forbindelse med den uventede okkupation af de oprindeligt tildelte lokaler. Især har Bettina 
Boel fra rektorsekretariatet – og rektor selv – været til stor hjælp. 
    En helt særlig tak skal rettes til A.P.Møllers Støttefond, der med sin donation til Selskabets 
fødselsdagsfest dels har gjort det muligt at få to internationalt berømte violinister Bjarte Eike 
og Peter Spissky til at forsøde årsmødet, dels har bidraget til dækningen af rejse- og 
opholdsudgifter for vores festforelæser, vort selskabs founding mother, Marie-Christine 
Skuncke – og sidst, men ikke mindst, har gjort det muligt at få realiseret drømmen om at lade 
selskabet udgive en 1700-talsantologi, som forlaget Vandkunsten har erklæret sig villig til at 
udgive – og som det er mig en glæde hermed at invitere til at bidrage til. Også stor tak til 
forlagsdirektør Søren Møller Christensen for særdeles positiv tilgang til opgaven. 
   Endnu en gang tak til de oplægsholdere, der generøst har stillet sig til rådighed for selskabet 
på en lørdag – og til Nan Gerdes og Jytte Hansen for at have brugt en del af fredagen på at 
producere hjemmebagte fødselsdagskager til årsmødet.  
   Og jeg har – i anledning af fødselsdagen – lyst til at slutte af med en personlig tak på 
baggrund af mine personlige erfaringer som formand for selskabet gennem 15 år. Tak til mine 
(mere eller mindre udskiftede) bestyrelseskolleger gennem årene for stor tillid, hjælpsomhed, 
engagement og dejligt samvær både ude og hjemme. Det er – og har været – en sand fryd at 
arbejde sammen med jer. Tak også til medlemmerne for stor opbakning til selskabets 
arrangementer. Jeg mener kun én gang at have noteret et fremmøde på under 40% af det 
samlede medlemstal til et af selskabets arrangementer.  
   Og endelig en generel tak – En stor tak til alle de mennesker og institutioner, som rundt 
omkring i landet gennem årene har vist sig samarbejdsvillige og gæstfri på særdeles favorable 
vilkår. 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. april 2015 


