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ÅRSBERETNING  FOR ÅRET 2012 

 

 

Årets aktiviteter 

I 2012 afholdt Selskabet to medlemsarrangementer. Dels årsmødet, som blev holdt på Københavns 

Museum (tidligere Københavns Bymuseum) og Frederiksberg Gymnasium, med ’By, byliv og 

beboelse’ som hovedtema. Der var rundvisning på museet ved museumsinspektør Inger Wiene og 

efterfølgende foredrag af arkitekt Mette Maegaard; dels efterårsarrangementet, der fandt sted i 

Aarhus med Naturvidenskaberne i 1700-tallet som omdrejningspunkt. Der var foredrag af professor 

emer. Helge Kragh, lektor emer. Ivan Tafteberg og Docent David Dunér (Lunds Universitet). I 

forbindelse med mødet besøgte vi Steno Museet. 

   Selskabets formand deltog desuden sammen med Anne-Marie Mai i den internationale ISECS-

konference i Montreal, Canada, i august, og deltog (som hhv. delegeret for Det danske 1700-

talsselskab (sph) og General Secretary (amm))  i ISECS’ Executive Committee Meeting). Begges 

deltagelse blev dækket 100% af eksterne fondsmidler.) 

   Formanden har desuden deltaget i planlægningsmøder – såvel fysiske som elektroniske – vedr. 

afholdelsen af en fælles-nordisk 1700-talskonference, der afholdes i Oslo i august dette år. Jørgen 

Langdalen, nyvalgt formand for det norske selskab, indkaldte til sonderende møde i begyndelsen af 

2012, og et sådant møde, med medlemmer af det norske, det svenske, det finske og det danske 

selskab, deltog jeg i d. 17. februar 2012 i Oslo. (Formandens deltagelse blev finansieret af Selskabets 

midler.) På dette møde påtog Det norske Selskab for 1700-talsstudier sig arrangør-ansvaret, og denne 

konference er nu annonceret og finder sted fra d. 28.-31. august 2013 under temaet The Eighteenth 

Century in Practice. Den afholdes på Lysebu uden for Oslo med særlig støtte fra Fondet for dansk-

norsk samarbejde, der hermed takkes for støtten.  

   For yderligere information se: http://www.1700-tallet.no  

Medlemstallet  
I forhold til 2011 har medlemstallet været dalende. I 2011 var der således registreret 54 betalende 

medlemmer, mens tallet for 2012 har været 49. Set over en længere årrække har der været større 

udsving, men siden selskabet blev grundlagt i 1995 har medlemstallet normalt svinget mellem knap 

50 og godt 60 medlemmer.   

   I skrivende stund er der imidlertid kun 30, der har indbetalt kontingent for 2012. Situationen 

minder således om sidste år, hvor der på samme tidspunkt dog var 43 der havde betalt – men der er 

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

efteråret til opdatering af medlemskab. Bestyrelsen vil med rundsendelse af mail til samtlige 

medlemmer med annoncering af efterårsmødet 2012 opfordre til, at man får indbetalt sit kontingent 

ifald man ønsker at fortsætte som medlem. 

 

Hjemmesiden 

Hjemmesiden har været gennem en omfattende rekonstruktion og fremtræder nu i nyt layout og med 

ny teknik bag. 

   Omlægningen har været lagt i hænderne på Thor Hedegaard, som har vist sig at være en smidig, 

lydhør og særdeles innovativ samarbejdspartner – med stor forståelse for selskabets 

hjemmesidebehov. Planen var, at han skulle have været til stede i dag og selv præsenteret 

hjemmesiden, men en bryllupsinvitation kom på tværs. Jeg vil derfor gerne sende varm tak for 

beredvilligt stillen både viden, ekspertise og tid til rådighed for selskabet.  

http://www.1700-tallet.no/


   Det nye lay-out lægger op til en hyppigere opdatering af hjemmesiden – noget vi ikke altid har 

været lige skrappe til. 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 om 1700-talsrelevante 

events, konferencer, kursusannonceringer, boganmeldelser eller egne artikler m.m.m., der kunne 

egne sig til hjemmesiden.  

 

Efterårsmøder 2013  

Der er planer om to arrangementer i efteråret 2013. Ét  med temaet ”Hvad er oplysning?” i  

samarbejde med juridisk diskussionklub og Holbergsamfundet og et andet om Brorson med foredrag 

af Erik A. Nielsen – ligeledes i samarbejde med Holbergselskabet. Der er igangværende sonderinger, 

men intet er i skrivende stund aftalt. 

Kommende ISECS-konferencer 

Jeg vil gerne erindre om dette års ISECS-konference i forbindelse med ISECS’ Executive Committee 

Meeting. Konferencens tema er Evolutions and Revolutions in the Eighteenth Century og afholdes på 

Erasmus University Rotterdam, Campus Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50, d. 28 august 2013.> 

   Fra bestyrelsen deltager Anne-Marie Mai, der er General Secretary i ISECS og jeg selv, der er 

delegeret medlem af ISECS’ bestyrelse. (Begges deltagelse finansieres uden brug af selskabets 

midler) 

   Deltagere kan stadig (indtil 1. august 2013) nå at tilmelde sig. For yderligere information se: 

http://www.openingmarkets.eu/index.php?sub_menu=51&hoofd_menu=49  

Den næste verdensomspændende ISECS-konference finder sted på Erasmus Universitetet i 

Rotterdam i 2015 fra mandag d. 24. august  –fredag d. 28. august. Konferencens tema er: Opening 

markets. Trade and commerce in the 18th century. Se mere om denne konference på ISECS’ 

hjemmeside: http://www.18e-eeuw.nl/isecs2015-eng.pdf  

 

Tak 

Afslutningsvis vil jeg på Selskabets vegne gerne rette en varm tak til dels organist Allan Rasmussen 

fra Frederiksberg Kirke, der på en travl lørdag har taget sig tid til at underholde og oplyse og til Nina 

Christensen for lige så generøst at stille sin viden og ekspertise – og en lørdag – til rådighed for 

selskabet. Også tak til Signe Clausen fra bestyrelsen der har været såvel forbindelsesofficer til 

Frederiksberg Kirke og – sammen med Jytte Hansen – tillige været smørrebrødsjomfru  

   Endelig tak til Thomas Bredsdorff, som nu efter mange år på kassererposten har overladt 

varetagelsen af foreningens økonomi til Nan Gerdes. Ikke tak for at have overladt funktionen til en 

anden – men tak for uegennyttigt at have tjent selskabet ved at have varetaget posten 

samvittighedsfuldt gennem lang tid. 

   Og med disse afsluttende bemærkninger sætter jeg årsberetningen til debat. 

 

 

Søren Peter Hansen 

formand    

1. juni 2013 
 

 

http://www.openingmarkets.eu/index.php?sub_menu=51&hoofd_menu=49
http://www.18e-eeuw.nl/isecs2015-eng.pdf

