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Det har længe været en ønske for Selskabets bestyrelse, at  Dansk Selskab for 1700-talsstudier fik 

egen hjemmeside, og på årsmødet i maj 2008 besluttede man at nedsætte et udvalg bestående af 

Søren Peter Hansen, Signe Clausen og Rikke Christensen, der skulle arbejde for at selskabet fik 

egen hjemmeside. En stor del af arbejdet blev udført i 2008 og på et bestyrelsesmøde i efteråret blev 

bestyrelsen præsenteret for et udkast, som blev godkendt, og i marts – april 2009 lagde udvalget 

(næst)sidste hånd på projektet, således at vi i dag har en fuldt fungerende hjemmeside, på adressen 

www.dsf1700.dk.  

   Vi gik selvfølgelig efter www.1700.dk, men netop det domæne var opkøbt af en midtjysk krejler,  

der til ublu pris ville sælge os navnet. Det nægtede vi og valgte i stedet dsf.1700.dk. Til arbejdet har 

vi i både 2008 og 2009 haft professionel hjælp, og den hjælp vil alt i alt koste Selskabet i omegnen 

af 5.000,00 kr. – Penge vi mener er givet godt ud.  

   Hjemmesiden er som sagt her pr. 1. maj 2009 fungerende –  og i den kommende tid vil den blive 

justeret og rettet til. Men siden skulle gerne være mere end fungerende, den skulle også meget gerne 

være velfungerende. Og til definitionen på en velfungerende hjemmeside hører, at den er levende, at 

der sker noget på siden. Det vil bestyrelsen og sidens webmaster, Rikke Christensen, selvfølgelig 

gøres deres til, men medlemmerne må også  meget gerne være med til at holde siden levende. Vi 

har indtil videre besluttet, at domænet skal være centralt redigeret på alle niveauer (medlemmerne 

kan ikke selv lægge ting ind på siden), men medlemmerne er meget velkomne til at maile indlæg – 

og forslag til indlæg eller links – til webmasteren, som så – i samarbejde med bestyrelsen – vil 

foretage sig det videre fornødne. 

   Både Signe Clausen og Rikke Christensen har lagt et ikke ubetydeligt antal arbejdstimer i 

etableringen af siden og Selskabet vil derfor gerne sige dem tak for hidtil udført fortrinligt arbejde 

med denne lille påskønnelse. 

 

I 2008 har selskabet afholdt eller deltaget i forskellige arrangementer.  

   I maj måned afholdt vi et godt besøgt årsmøde på Teatermuseet på Hofteatret i København med 

rundvisning på Hofteatret ved museumsinspektør Ulla Strømberg og besøg fra Norge af ph.d. 

stipendiat Anette Storli Andersen, der holdt foredrag om "Dansk teaters innflytelse på norsk teater 

mellom 1780 og 1814".  

   I august var bestyrelsesmedlemmerne Søren Peter Hansen, Anne-Marie Mai og Lars Ilsøe 

sammen med Marianne Alenius i Dublin for at deltage i den konference om " Ancients and 

Moderns in the Eighteenth-Century", der var arrangeret af det irske 1700-talsselskab i forbindelse 

med ISECS' årlige repræsentantskabsmøde. På konferencen fremlagde Søren Peter Hansen et paper 

om Holbergs Niels Klim og Anne-Marie Mai og Marianne Alenius talte begge om Holberg og 

Charlotte Dorothea Biehl. På konferencen fik vi desuden knyttet en god kontakt til prof. i engelsk, 

Mihaela Irimia, fra Bukarest Universitet. 

   Bestyrelsen besluttede i 2208 at yde tilskud til formandens deltagelse i konferencen i Dublin 

(rejse og ophold). Formanden fik imidlertid tilskud til en del af opholdet fra anden side, således at 

selskabets samlede udgift i forbindelse med formandens deltagelse kunne begrænses til 1.000,00 kr. 

   (På  vores hjemmeside kan man i øvrigt fra menupunktet "Publikationer" linke til SDU's 

hjemmeside "Aktuel Forskning 2008", hvor både Søren Peter Hansens og Mihaela Irimias foredrag 

kan læses. Og på samme side kan man i øvrigt læse Anette Storli Hansens ovenfor omtalte foredrag, 

der blev holdt på Selskabets årsmøde i 2008). 

   I november afholdt Selskabet sit efterårsarrangement, der var henlagt til Christiansfeld med fokus 

på Brødremenigheden,. Pastor Jørgen Bøytler fortalte Om brødremenigheden og dens kirke og vi 

besøgte både kirken og kirkegården. Efter frokost på Brødremenighedens Hotel besøgte vi dels 

Brødremenighedens Museum, og dels en 6. generations ovnsætter, der fortalte om ovnsætteriet og 

dets traditioner i det sønderjyske område. 
                                              VEND 

              



Sidst på året modtog bestyrelsen en invitation fra "Golden Days"-sekretariatet til at være med til 

såvel planlægning af som deltagelse i "Golden Days-festivalen" 2010, hvor Oplysningstiden er 

indsatsområdet, og Selskabet var på det første planlægningsmøde repræsenteret af Signe Clausen og 

Søren Peter Hansen. Det er aftalt at Søren Peter Hansen tager kontakt til Golden Days-sekretariatet 

inden sommerferien for at aftale nærmere.  

   På ISECS-mødet i Dublin lagde det danske 1700-talsselskab billet ind på et værtsskab for et 

kommende ISECS-møde med tilhørende konference  – og det er en stor glæde at kunne meddele, at 

vi i august 2010 er blevet udpeget som værtsland for ISECS' det årlige repræsentantskabsmøde.  I 

forbindelse hermed vil vi afholde en konference under overskriften "Joy And Laughter in the 18
th

 

Century". SDU har givet tilsagn om at ville sponsorere en del af konferencen, som  bliver afholdt på 

SDU i Kolding i slutningen af august 2010. I  løbet af efteråret vil et program med invitationer og 

call for papers blive lagt på Selskabets hjemmeside og udsendt til alle ISECS' medlemmer.  

   Bestyrelsen håber – og arbejder på at tilvejebringe – en vis synergieffekt mellem de to 

begivenheder. 

 

Medlemstallet i foreningen har indtil nu holdt sig forholdsvis stabilt i underkanten af 60 

medlemmer, og selvom vi med hjemmesiden er trådt yderligere et skridt ud i det offentlige rum, 

forventer vi ikke af den grund at medlemstallet vil eksplodere. Det hjælper finanskrisen vel også til 

med at forhindre! Det er imidlertid vores håb, at hjemmesiden – når linkssamlingen og 

publikationshenvisningerne bliver bedre udbygget - vil kunne være brugbar for folk med hang til 

oplysning – og især da for studerende, der skriver opgaver eller specialer om oplysningstiden 

og/eller problemstillinger der relaterer sig hertil. På den måde håber vi, at hjemmesiden kan være 

kontaktskabende – og måske ligefrem netværksdannende – for alle med hang til oplysning. Og det 

er glædeligt at kunne konstatere, at de første 4 måneder af 2009 faktisk har budt på henvendelser fra 

7 potentielle nye medlemmer, hvoraf fire allerede har indbetalt kontingent. Vi er således netop nu – 

hvis de 57 medlemmer fra 2008 fornyer deres medlemskab - 61 medlemmer. Vi er altså et selskab i 

vækst! 

 

Alle medlemmer inviteres til at deltage i Selskabets efterårsarrangement, der i år er henlagt til 

Horsens, hvor Horsens byarkiv vil være vært for en dag med 'Horsens i 1700-tallet' i centrum. 

Mødet finder sted lørdag d. 21. november, fra 11.00 til 16.00 – og byder på foredrag og byvandring.  

Når programmet er endeligt fastlagt vil nærmere information blive lagt på hjemmesiden og udsendt 

til medlemmerne  

 

Afslutningsvis et par opfølgende ord på sidste års omtale af administrationen af selskabet.  

   Bestyrelsen har primært undersøgt forskellige muligheder for at undgå de relativt høje 

bankgebyrer (ca. 300,00 kr. pr. år) i forbindelse med administrationen af selskabet. 300,00 kr. er i 

sig selv ikke mange penge, men når vi anså beløbet for at være (for) stort, var det fordi vi 

sammenholdt udgiften med (rente)indtægten, der udgør ca. 65,00 kr. Det har imidlertid vist sig at 

være forbundet med et større ekstraarbejde for selskabets kasserer (og formand), hvis man skal lave 

om på bankaftalen (eller skifte bank). Bestyrelsen har derfor besluttet at lade konto-ordningen hos 

Dansk Bank fortsætte. 

   Foreningen har stadig postadresse hos Dansklærerforeningen, og Dansklærerforeningen er stadig i 

et vist omfang behjælpelig med administrationen, men det vil også fremover være nødvendigt at 

købe studenterhjælp i forbindelse med kopiering og kuvertering af udsendelser til medlemmer. 

Bestyrelsen betragter denne udgift som en nødvendig udgift – ganske på linje med bankgebyrerne 

og har indtil videre valgt at acceptere tingenes (og udgifternes) tilstand, som det mindst ringe 

resultat i den bedst mulige af alle verdener. 

 

Søren Peter Hansen 

(formand) 

2. maj 2009 


