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2010 har – ganske som de foregående år – været et arbejdsomt år. Bestyrelsen fokuserede især 

på to store begivenheder: 1) Afholdelsen af den Internationale ISECS-konference i Kolding i 

august, og 2) deltagelse i Golden Days i september 2010, hvor temaet netop var 

Oplysningstiden.   

 

ISECS-konferencen i Kolding 

Jeg tror det er tæt på sandheden, at beskrive konferencen som en succes. I hvert fald var 

mange af de mails arrangørerne modtog fra flere deltagere i løbet af september og oktober 

fulde af lovord over såvel indhold som afvikling af konferencen.  

   Konferencen blev som bekendt afholdt på Syddansk Universitet, Kolding, med mig selv 

(som repræsentant for Dansk Selskab for 1700-talsstudier) og Anne-Marie Mai (som 

repræsentant for såvel Selskabet som SDU) som værter. Der var i alt omkring 80 deltagere 

med over 30 paper-præsentationer fordelt på tre parallelle sessioner. Derudover afholdtes en 

særskilt studentersession, hvor både danske og udenlandske studerende præsenterede papers 

og fik respons fra konferencens key-note speaker William Warren fra University of 

California, Santa Barbara og debat med tilhørererne. I den meget vellykkede ekskursion til 

Christiansfeld og Ribe deltog omkring 60 ISECS-medlemmer og studenter. 

   Anne-Marie Mai og jeg havde det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen og afviklingen af 

konferencen – men fik uvurderlig hjælp fra sekretariatsleder Pernille Dahl Kragh fra SDU – 

og under dennes barselsorlov, hendes vikar, Lone Møland Rasmussen. Desuden ydede 

danskstuderende fra danskfaget, SDU, Kolding under konferencen stor hjælp med servering, 

vejvisning, registrering m.m. – kort sagt med servicering af enhver art. Alle takkes på det 

varmeste. 

   Under tilrettelæggelsen ydede alle bestyrelsesmedlemmer en stor indsats på hver sit område: 

Signe Clausen stod for fondsansøgninger til de musikalske indslag, Lars Ilsøe for 

ekskursionen til Christiansfeld og Ribe og Thomas Bredsdorff for div. fondsansøgninger. 

    Også flere medlemmer var involveret i arbejdet - ikke mindst mht. oversættelsen af div. 

papirer til fransk – og det vil bestyrelsen endnu engang takke Jørn Schøsler og da specielt 

Ingrid Ilsøe for. 

    Uden tilskud fra fonde og institutioner havde konferencen ikke kunnet realiseres. Jeg vil 

således på det varmeste takke A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 

almene Formaal, Sonningfonden, Hviidsminde-fonden, Syddansk Universitet, Danske Bank og 

Dansklærerforeningen for helt nødvendige bidrag. Uden disses bidrag ville konferencen ikke 

have kunnet realiseres. Vort eget Selskab bidrog desuden til konferencens afvikling med 

5.000,00 kr. 

   Hviidsminde-fondens støtte muliggjorde et antal danske studerendes deltagelse i 

konferencen og fonden gav samtidig tilskud til en publikation fra konferencen, som disse 

studerende pt er i færd med at tilrettelægge og redigeree. Publikationen ser forhåbentlig 

dagens lys i løbet af 2011. 

 

Golden Days 2010: 1700-tallet 

I forbindelse med Golden Days-arrangementet 2010 havde Selskabet taget initiativ til et 

samarbejde med to institutioner, dels Teatermuseet i Hofteatret på Christiansborg, hvor ideen 

var, at nye samtids-dramatikere skulle møde 1700-talsdramatikere, dels Bakkehusmuseet, 

hvor kendte og ukendte litterære profiler skulle præsenteres. Af forskellige årsager blev det 

første initiativ ikke til noget. Det gjorde derimod det andet. I et tæt samarbejde med 



Bakkehusmuseet arrangeredes fire forskellige events under overskriften "Kendt og ukendt. Ni 

litterære profiler fra oplysningstiden” For det første en udstilling omkring de udvalgte ni 

litterære profiler  med tilhørende katalog, der præsenterer såvel perioden som de ni profiler. 

For det andet: seks opførelser på Bakkehuset af Mette Winges: Skriverjomfruen (med 

introduktion v. Mette Winge). For det tredje: en oplæsningsaften med Thomas Bredsdorff & 

Søren Peter Hansen, der læste op og causerede om kendte og ukendte forfattere fra 1700-tallet 

og endelig en seminardag med oplæg om Holberg, Ewald, Baggesen, Charlotta Dorothea 

Biehl, Friederike Bruun, Wessel, Pram og Tode, oplæsning ved Morten Søndergaard, 1700-

talsmusik ved Peter Spissky og Camerata Øresund og afsluttende paneldiskussion med 

oplægsholderne: Mette Winge, Peer E. Sørensen Thomas Bredsdorff, Anne-Marie Mai, Anne 

Sandberg og Søren Peter Hansen. Også samarbejdet med Bakkehuset kan betegnes som en 

succes, idet alle arrangementer var særdeles velbesøgte. 

   I forbindelse med udstillingen skrev selskabets webmaster Rikke Christensen, det 

informative og oplysende katalog, der under titlen Kendt og ukendt. Ni litterære profiler fra 

oplysningstiden udkom i bogform i forbindelse med udstillingen. (Bogen kan købes for 70,00 

kr. ved henvendelse til Bakkehusmuseet) 

   Jeg vil gerne her, både personligt og på Selskabets vegne, rette en stor tak til Bakkehusmuseet 

og dets medarbejdere – først og fremmest museumsinspektør Gertrud With – for et fantastisk 

engagement og samarbejde og en ligeså fantastisk arbejdsindsats – i høj grad på stedet, med 

tilrettelæggelse og etablering af udstillingen og arrangementerne, men i lige så høj grad under 

planlægningen og det møjsommelige arbejde med at skaffe fondsmidler til arrangementerne. 

Og for diverse venlige udlån til udstillingen vil jeg godt takke Københavns Universitet, 

Teatermuseet i Hofteatret, Stiftelsen Sorø Akademi, Teaterselskabet PSV, Det Kongelige 

Bibliotek, Rigsarkivet samt en række private udlånere, der har ønsket anonymitet; og for 

økonomisk støtte til realiseringen af kataloget, udstillingen, skuespillet Skriverjomfruen om 

Charlotta Dorothea Biehl af Mette Winge, samt oplæsningsaftenen og forskerseminaret, takkes 

Augustinus Fonden, , Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Max Fodgaard 

Fonden samt et fond, der ønsker at være anonymt.  

   Bestyrelsen har været meget glad for samarbejdet med Bakkehusmuseet og håber på, at der 

fremover vil byde sig andre muligheder for samarbejder.  

 

 Vedtægtsændringerne 

I forbindelse med ISECS-konferencen i Kolding afholdt Selskabet d. 26. august 2010 

ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt var Selskabets vedtægtsændringer. 

Ændringerne blev énstemmigt godkendt, og vedtægtsændringerne er således nu endeligt 

vedtaget. De nye vedtægter trådte i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på den ekstraordinære 

generalforsamling og kan læses på hjemmesiden (www.dsf1700.dk).  

   Største ændring er muligheden for et øget antal bestyrelsesmedlemmer, som bestyrelsen – 

som I kan se af den udsendte dagsorden til denne generalforsamling – allerede i år – under et 

senere punkt på dagsordenen – anbefaler, man gør brug af.  

 

Medlemstallet  
I forhold til 2008 var medlemstallet i 2009 en anelse faldende. I 2009 var der således kun 

registreret 50 betalende medlemmer mod 57 i 2008. Set over en længere årrække er sådanne 

udsving imidlertid almindelige – og siden selskabet blev grundlagt i 1995 har medlemstallet 

normalt svinget mellem knap 50 og godt 60 medlemmer. Sidste år var også medlemsmæssigt 

et godt år – i 2010 var der således registreret hele 62 betalende medlemmer (hvoraf to dog var 

uidentificérbare).  

   I skrivende stund er der imidlertid kun 45, der har indbetalt kontingent for 2011. Men der er 

selvfølgelig stadig en stor del tilbage af året, og erfaringsmæssigt er der medlemmer, der 

benytter efteråret til opdatering af medlemskab – omend det plejer at være et fåtal. 

http://www.dsf1700.dk/


Bestyrelsen ser dog med bekymring på den relativ store (men altså forhåbentlig foreløbige) 

nedgang i antallet af medlemmer og vil med rundsendelse af mail til samtlige medlemmer 

inden sommerferien opfordre til, at man får indbetalt sit kontingent ifald man ønsker at 

fortsætte som medlem. 

 

Hjemmesiden 

Selskabets hjemmeside, der blev etableret for godt to år siden (www.dsf1700.dk)  lever og har 

det – på trods af nogle småskavanker – godt, forstået sådan, at den fungerer. Vi er ikke altid 

lige gode til at lægge informationer og opdateringer ud, og det vil vi i det kommende år 

bestræbe os på at blive bedre til. Vi vil i den forbindelse godt opfordre vore medlemmer til at 

sende os informationer, kursusannonceringer, boganmeldelser m.m.m., der kunne egne sig til 

hjemmesiden. I det forløbne år har flere henvendt sig om medlemskab via hjemmesiden – 

men om det er dens skyld (eller om informationen er nået frem via andre kanaler) vides ikke. 

 

Aktiviteter i øvrigt 

Årsmødet 2010 blev holdt på Københavns Universitet i Konsistoriums mødelokale, i en af 

universitetets ældste bygninger, Nørregade 10, efter invitation fra rektor.  

   Mødet var velbesøgt og havde to programpunkter. Ph.d. Allan Sortkær Pedersen holdt 

foredrag om Medlidenhed og politik i 1780'ernes og 1790'ernes dansk-norske rejselitteratur 

og guitaristen Jesper Lützhøft spillede 1700-tals guitarmusik. 

   På grund af de mange aktiviteter, der var forbundet med såvel ISECS-konferencen i Kolding 

som Golden Days-arrangementerne på Bakkehusmuseet, havde bestyrelsen besluttet at aflyse 

det traditionelle efterårsmøde. I 2010 blev der således ikke afholdt efterårsmøde for 

medlemmerne, men efterårsmøderne vil blive genoptaget i 2011. 

   På et møde i Samrådet for Litterære Selskaber i Danmark drøftede jeg et muligt fremtidigt 

samarbejde med Holberg-selskabet, ligesom jeg til efteråret vil genoptage kontakten med det 

norske 1700-talsselskab (og de øvrige skandinaviske selskaber) mhp. at lave en fælles-

skandinavisk 1700-talskonference i 2013 eller 2014. 

 

Kontakt til medlemmerne pr. e-mail 

Bestyrelsen er nu i besiddelse af godt 75% af medlemmernes e-mailadr. og i forlængelse af 

diskussionen på sidste års generalforsamling har bestyrelsen i det forløbne år gjort brug af  

information til medlemmer via e-mails. Det sparer selvsagt selskabet penge – og bestyrelsen 

tid – hvis kontakten med medlemmerne kan foregå elektronisk. 

   I bestyrelsen vil vi gerne bidrage til at informationer om arrangementer o.lign. som vi 

bedømmer kunne være af interesse for medlemmerne, når ud til medlemmerne, men vi vil 

nøje overveje hver enkelt anmodning om rundsendelse af en sådan type e-mails, for faren er 

selvfølgelig at nogle vil kunne anse sådanne invitationer for en slags spam-mail. Bestyrelsen 

vil stadig sende udvalgte breve ud til medlemmer pr. fodpost.  Årets indkaldelse til 

generalforsamling blev således postomdelt til samtlige medlemmer – først og fremmest pga. 

det af ISECS udsendte valgmateriale.  

 

Valg til ISECS’ ledelse 

Som bekendt er Dansk Selskab for 1700-talsstudier medlem af The Internatial Society for 

18th Century Studies (ISECS). I år er der valg til ISECS’ Executive Committee og alle 

medlemmer (dvs. de der var medlemmer i 2010) er stemmeberttigede. Listen over registrerede 

medlemmer i 2010 kan ses på selskabets hjemmeside eller kan tilsendes ved henvendelse til 

Selskabets formand ( mail: soeren.peter.hansen@mail.dk eller brev: Søren Peter Hansen, 

Solsortvej 117, 2000 Frederiksberg eller telefon: 3833 1038). Stemmer kan afgives i perioden 

fra 2. maj til 15. juni 2011.  

http://www.dsf1700.dk/
mailto:soeren.peter.hansen@mail.dk


   Enhver der i 2010 var registreret som medlem af et nationalt 1700-talsselskab, der i 2010 

var medlem af ISECS,  har stemmeret til valget. Stemmer kan afgives enten elektronisk (hvis 

man hos ISECS er registreret som medlem med oplyst e-mail-adresse) eller på stemmeseddel 

(udsendt til alle medlemmer af Dansk Selskab for 1700-talsstudier) pr. post. (Se evt. ISECS’ 

hjemmeside for yderligere information om procedure) 

   For yderligere information vedr. valget henvises til det materiale fra ISECS, der blev 

udsendt sammen med invitationen til årsmødet, og som også ligger på vores hjemmeside 

www.dsf1700.dk  

 

Afslutningsvis vil jeg på Selskabets vegne gerne rette en varm tak til Sanderumgaard og 

ægteparret Erik og Susanne Vind, der gæstfrit har stillet lokaler og have til rådighed for dette 

årsmøde.  

   Og med disse afsluttende bemærkninger sætter jeg årsberetningen til debat. 

 

Søren Peter Hansen 

formand 

29. april 2010 

 

 

http://www.dsf1700.dk/

