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Årets aktiviteter 
I 2011 afholdt Selskabet to velbesøgte medlemsarrangementer. Dels årsmødet, som i 2011 blev holdt 

på Sanderumgaard på Fyn, med haveanlæg som tema og foredrag af Kammerherre og 

Kammerherreinde Wind fra Sanderumgaard og lektor Karin Esmnann Knudsen fra SDU, dels 

efterårsarrangementet, der fandt sted i København med besøg og rundvisning i den tyske menigheds 

kirke, Skt. Petri kirke, efterfulgt af et foredrag – med ledsagende video - om retorisk praksis i 1700-

tallet. Merete Onsberg introducerede en 1700-tals retorisk matrix for kropssprogets betydning og 

afkodning i forbindelse med digtoplæsning i sit foredrag med titlen: ”Da diget fik krop”.  

   Derudover har selskabets bestyrelse arbejdet med planlægningen af dette årsmøde. 

    Selskabets formand deltog (delvist finansieret af foreningens midler) sammen med Marianne 

Alenius i den internationale ISECS-konference i Graz i august, og deltog (som delegeret for Det 

Danske 1700-talsselskab)  i ISECS’ Executive Committee Meeting. 

   Formanden deltog desuden (fuldt finansieret af fondstildeling) sammen mede Johan Rosdahl og 

Cecilie Flugt i Det Norske 1700-talsselskabs konference ”Persistances”, der blev afholdt i Tromsø i 

oktober 2011. Her var jeg inviteret til at deltage i Det norske Selskabs generalforsamling og 

bestyrelsesmøde, for at fremlægge et forslag om en fælles-skandinavisk 1700-talskonference, som jeg 

tidligere havde fremsat og drøftet med det Norske Selskab og i sommer atter havde luftet for 

medlemmer af det norske, det svenske og det finske selskab, da vi mødtes i Graz. 

   Jeg fremlagde ideen, og Det norske Selskab påtog sig dels at undersøge, om der var reel interesse i 

de skandinaviske lande for en en sådan konference – dels, hvis ja, at være vært for konferencen. 

Jørgen Langdalen, nyvalgt formand for det norske selskab, ville indkalde 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.  

   Alle de repræsenterede selskaber gik varmt ind for ideen, og der arbejdes pt. for at få arrangeret en 

fællesskandinavisk konference i Oslo i enten okt/nov. 2013 eller i jan/feb 2014. Der arbejdes på 

hurtigst muligt at få fastlagt et overordnet tema (pt. arbejdes med et forslag der hedder 

”Transformationer”) og præcise datoer, så medlemmer så hurtigt som muligt kan reservere datoerne. 

Hvis konferencen realiseres vil disse informationer, så snart de foreligger, blive sendt til 

medlemmerne via e-mail og lagt på selskabets hjemmeside. Konferencen vil ligeledes blive 

annonceret via Universiteternes nyhedsbreve og på deres hjemmesider. 

 

Medlemstallet  
I forhold til 2010 var medlemstallet i 2011 relativt stabilt. I 2011 var der således registreret 57 

betalende medlemmer mod 62 året før. 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 43, der har indbetalt kontingent for 2012. Situationen ligner 

således sidste år, hvor der på samme tidspunkt var 47 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 
På hjemmesidefronten er der ikke sket meget, så jeg kan stort set gentage, hvad jeg sagde om 

hjemmesiden på sidste års generalforsamling: Hjemmesiden lever – 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.  

   På sidste års generalforsamling blev vores webmaster, Rikke Christensen, spurgt om antallet af hits 

på siden. Hun kan desværre ikke være tilstede her i dag, og beder hilse, men hun har oplyst at antallet 

af hits siden oprettelsen af hjemmesiden i 2008 ligger på o. 2.100 om året i gennemsnit. 

Bestyrelsessiden er den mest besøgte, skarpt forfulgt af ’Om Selskabet’. Indklikningerne på 

hjemmesiden var størst i 2010 (i perioden op til Kolding-konferencen og Golden Days-

arrangementerne om 1700-tallet), men har gennem alle årene udvist en støt stigende tendens.  

 

Kontakt til medlemmerne pr. e-mail 
Bestyrelsen er nu i besiddelse af godt 75% af medlemmernes e-mailadr., og bestyrelsen har i det 

forløbne år gjort brug af denne kommunikationsform til medlemmerne. 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 

opfatte sådanne invitationer som spam.  

   Bestyrelsen vil stadig – om end i stadig sjældnere tilfælde – sende udvalgte breve ud til medlemmer 

pr. fodpost.   

 

Bankudgifter 
Vi indgik i begyndelsen af året en aftale med Danske Bank om en minimering af gebyrer. Den 

indebar, at Selskabet indgik en såkaldt ’skrabet’ PC-bank-aftale, hvor de årlige gebyrer samlet ville 

udgøre 4 x 25 kr. Efter tre måneder afskaffede banken denne ordning og vi måtte vende tilbage til de 

25,00 kr pr. md. for vores foreningskonto. Jeg har efterfølgende forsøgt at få afklaret om det er muligt 

at få reduceret gebyret, men hidtil er alle forsøg strandede. Kun hvis kontoen overgår til en alm. privat 

ihændehaverkonto kan gebyret undgås. 

 

Efterårsmødet 2012  
Selskabets vedtægter fastslår at selskabet skal fremme 

 

1 Udforskningen af 1700-tallet inden for alle videnskaber 

2 Kontakten og det tværfaglige samarbejde mellem forskere både i Danmark og i udlandet både 

i og uden for universitetsinstitutterne 

3 Formidlingen af forskningsresultater vedr. 1700-tallet og 1700-talsrelaterede emner. 

I overensstemmelse hermed har bestyrelsen besluttet at lade temaet for efterårsmødet 2012 være ’ 

naturvidenskab’ og – i overensstemmelse med Selskabets tradition om at lægge møder rundt om i 

landet – tillige besluttet at lægge mødet i Århus eller omegn. Datoen bliver sandsynligvis 6. oktober. 

Nærmere besked om mødet sendes til medlemmerne via e-mail og lægges på Selskabets hjemmeside, 

så snart endeligt program og lokalitet er fastlagt. 

 

Tak 

Afslutningsvis vil jeg på Selskabets vegne gerne rette en varm tak til dels Københavns Museum og 

Inger Wiene for generøst at have huset den første del af dette årsmøde på gunstige vilkår, og dels til 

Mette Maegaard for lige så generøst at ville stille sin viden og ekspertise – og en lørdag – til rådighed 

for selskabet; og endelig til Johan Rosdahl og Frederiksberg Gymnasium for udvist gæstfrihed i forb. 

med afviklingen af anden del af dagen. 

   Og med disse afsluttende bemærkninger sætter jeg årsberetningen til debat. 

 

 

 

Søren Peter Hansen 

formand    

28. april 2012  

 


