
   
             Beretning om Selskabets aktiviteter i året 2017 

 
 Når vi sandsynligvis i år ikke kan sætte rekord mht. kortest mulig tid anvendt på 

Generalforamlingen, er det fordi selskabet i 2017 deltog i mange aktiviteter, der alle 
kræver omtale i årsberetningen.  
 
Årsmødet 2017  
Årsmødet 2017, der blev afholdt på Det adelige Jomfrukloster i Odense, var i år 
helliget Karen Brahes bibliotek og de lærde kvinder, og forlagsdirektør Marianne 
Alenius talte om både bibliotek, vidensdeling og lærde kvinder. Og på selve 
dagen for årsmødet – 6. maj – udkom den fødselsdags-publikation, der blev 
vedtaget på selskabets 20-års jubilæumsgeneralforsamling i 2015 og dagen 
afsluttedes med et release-party i klostret, sponsoreret af Institut for kultur og 
medier på SDU. 
    Årsmødet indledtes med udnævnelsen af Thomas Bredsdorff  til æresmedlem. 
Anledningen var Thomas Bredsdorffs 80-årsdag i april, men begrundelsen var at 
udnævnelsen var udtryk for en anderkendelse af Thomas Bredsdorff gennem 
hele sin karriere har beskæftiget sig med såvel Oplysningsprojektet som 
Oplysningstiden. Begrundelsen for udnævnelsen kan læses her 
 
Jubilæumsudgivelsen ”Det lange lys”   
   Bogen, ”Det lange lys” er redigeret af Thomas Bredsdorff og undertegnede, og 
fik efterfølgende overvejende flotte anmeldelser i dagspressen. 
   Både A.P. Møllers Støttefond og Institut for Kultur og Medier, SDU har støttet 
udgivelsen, og jeg vil gerne endnu en gang på bestyrelsens vegne rette en stor 
tak til begge. Uden deres positive støtte, havde bogen aldrig kunnet kaste et så 
langt og skarpt lys. 
  
Dansk- Tysk konference i Wolfenbüttel  
Selskabet , repræsenteret ved Anne-Marie Mai og undertegnede,  har igennem 
længere tid – sammen med professorerne Stefanie Stockhorst og Iwan d’Aprile  
fra Potsdam Universität – arbejdet på at arrangere en fælles tysk-dansk 1700-
talskonference.  Denne bilaterale konference løb af stablen på Herzog Augusts 
Bibliothek i Wolfenbüttel fra d. 6. – 9. september i 2017.  
   Fra dansk side deltog Tine Reeh, Henrik Blicher, Jesper Lundsfryd Rasmussen, 
Thomas Bredsdorff, Ralf Hemmingsen og jeg selv. Anne-Marie Mai blev i sidste  
 

http://www.dsf1700.dk/thomas-bredsdorff-bliver-aeresmedlem/


 
 
 
 
 
øjeblik forhindret i at deltage, men optrådte på konferencen via Storskærm. 
Konferencen blev økonomisk støttet af Den danske Ambassade i Tyskland. Uden 
denne støtte ville konferencen have haft langt sværere ved at blive realisteret, og 
Jeg og Anne-Marie Mai skal hermed endnu en gang takke Ambassaden for den 
økonomiske støtte der var med til at muliggøre dens afholdelse. 
 
Dansk-tysk bogudgivelse 
Og ved Stefanie Stockhorsts ihærdige indsats er det ligeledes lykkedes at få 
(tysk) økonomisk støtte til publiceringen af oplæggene fra konferencen, og 
forhåbentlig vil bogen udkomme senere i år. Den bliver redigeret af Stefanie 
Stockhorst og undertegnede, og vi håber at kunne sende manus til tryk i 
begyndelsen af juni.  
 
Det årlige møde i ISECS 
Blandt Selskabets øvrige aktiviteter kan nævnes, at formanden, som delegeret 
for Det danske 1700-talsselskab, deltog i det årlige bestyrelsesmøde i ISECS, der 
blev afholdt i Edinburgh.   
 
Konferencer i Lund og Uppsala 
Formanden deltog desuden sammen med Thomas Bredsdorff  i en konference i 
Lund d. 5.-6.  oktober med titlen ”What is Left of the Enlightenment” – og senere 
samme måned (12.-14. oktober) i den 2. fælles-nordiske 1700-talskonference i 
Uppsala der bar overskriften ”The Eighteenth Century. Past and Present”, hvor 
også Eva Krause Jørgensen,  Simona Zetterberg Gjerlevsen, Marie Kruuse 
Østerholt , Tine Reeh og Ralf Hemmingsen fra Selskabet deltog.  
   Udgifter til hotel og forplejning til formanden ved hans deltagelse i begge 
konferencer blev dækket af eksterne bevillinger. Selskabet finansierede 
transporten. 
   I forbindelse med konferencen i Uppsala holdt repræsentanter for de nordiske  
landes 1700-talsselskaber et møde for bl.a. at diskutere muligheden for 
afholdelse af en 3. Nordisk konference i 2021. Både Finland og Danmark bød ind, 
og det endte med at Danmark blev opfordret til at påtage sig værtsskabet.     
   Efterfølgende nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe bestående af Jens 
Bierring-Hansen, Lasse Horne Kjældgaard, Tine Reeh, Ulrik Langen og mig selv 
(med Anne-Marie Mai på sidelinjen), som sidenhen har etableret sig som 
arrangørgruppe. Gruppen har taget kontakt til Københavns Universitet, som for 
kort tid siden har meddelt, at universitetet gerne medvirker til afviklingen af 
konferencen. 
 
BSECS’s årsmøde 2017   
I januar 2017 deltog jeg derudover med et paper (om Carl Michael Bellmans 
Fredmans Epistel No 34)  på BSECS’ (Det engelske 1700-talsselskab) årsmøde i 
Oxford. Også her finansierede selskabet rejsen, medens hotel og forplejning blev 
finansieret af eksterne midler. 
    
Men 2017 har ikke kun budt på konferencer og møder. 
   
 



 
 
 
 I april 2017 fyldte Thomas Bredsforff 80 år. I den anledning havde dagbladet 
Politiken, Københavns Universitet og Dansk Selskab for 1700-talsstudier i 
fællesskab arrangeret et fødselsdagssymposium, der blev afholdt 31. marts i 
Københavns Universitets festsal.  Politiken og Københavns Universitet stod for 
økonomien, mens Søren Peter Hansen, Lasse Horne Kjældgaard og Anne-Marie 
Mai fra selskabet stod for alt det praktiske. 
 
Så meget om selskabets og formandens aktiviteter I det forgangne år. 
 
Medlemstallet  
I forhold til 2016 har vi i 2017 registreret et minimalt fald i medlemsantallet. Vi 
havde i 2016 51 betalende medlemmer – i 2017 var dette tal dalet til 50 – 
Selskabet har således haft en tilbagegang på 1 medlem. Vi må endnu en gang 
konstatere, at medlemstallet gennem de sidste mange år har ligget forholdsvis 
stabilt omkring de 50.  
   Bestyrelsen har – som de fremmødte vil vide – i forbindelse med invitationen 
til årsmødet sendt en reminder rundt til både nuværende (og et par tidligere) 
medlemmer med opfordring til, at man får indbetalt sit kontingent, ifald man 
ønsker at fortsætte som medlem. Det har haft en gunstig effekt, men det ser i 
skrivende stund ud til, at det kunne være nødvendigt at genudsende 
erindringsmailen, idet der i skrivende stund kun er 34 medlemmer, der har 
indbetalt kontingent for 2017!  
 
Hjemmesiden 
har stadig problemer, og bestyrelsen har derfor kontaktet en IT-specialist, der i 
løbet af sommeren vil kigge på hjemmesiden. Den blev delvist genskabt efter det 
voldsomme hackerangreb på vores værts domæne, men det skete på baggrund af 
en lidt ældre back-up-version, som det har vist sig svært – og på nogle områder 
umuligt - at opdatere. Det er bestyrelsens håb, at hjemmesiden kommer til at 
fungere engang i efteråret. 
 
Sjuttonhundratal  
I 2017 modtog medlemmerne endnu engang et nummer af det skandinaviske 
1700-talstidsskrift Sjuttonhundratal som en del af deres kontingentindbetaling.  
   I august 2018 afholdes et redaktionsmøde for alle, der er involveret i 
tidsskriftets redaktionelle arbejde. Her vil man bl.a. diskutere tidsskriftets 
fremtid i lyset af Tromsø-undersøgelsen. (Denne undersøgelse er endnu ikke 
færdigbearbejdet på Universitetet i Tromsø, men resultatet foreligger 
forhåbentlig inden redaktionsmødet i august!)   
   En sådan diskussion er nødvendig – bl.a. i lyset af at man i Sverige er i gang 
med at ændre vilkårene for økonomisk tilskud til kulturelle publikationer 
(herunder tidsskrifter) med specifikke krav til on-linepublicering – som 
udgangspunkt med Open Access fra day one. 
   Men redaktionen er selvsagt også interesseret i at høre, om modtagerne er 
glade for indholdet og formatet eller om de har forslag til ændringer.  Ros, ris og 
forslag til ændringer kan sendes til mig (inden d. 1. august 2018), og jeg vil så 
tage bemærkningerne med til redaktionsmødet  i Helsingfors d. 13.-14. august  
   Den brugerundersøgelsen fra Tromsø Universitet 
 
 



 
 
Valg til ISECS’ Executive Committee i 2019 
Jeg vil bare kort minde om valget til ISECS’ bestyrelse – The Executive Committee 
– der finder sted i 2019. 
   Jeg selv blev af den siddende bestyrelse opfordret til at stille op som kasserer og har 

accepteret nomineringen og vil allerede nu – ved at opfordre jer til at stemme på mig, 

når afstemningen går i gang – begynde min valgkamp. I hører nærmere når selve 

valgmaterialet sendes ud. Hvornår det sker vides i skrivende stund ikke. Under alle 

omstændigheder er det sådan at ISECS’s forretningsorden kræver, at der er mindst to 

kandidater til alle de funktionstilknyttede bestyrelsesmedlemmer (undtagen  

præsidentposten). Modkandidaten til kassererposten er Maria das Graças de 
Souza fra Brasilien 
 
ISECS-konference 2019 
Den Internationale ISECS-konference finder sted i Edinburgh fra d. 14. – 19. 
august 2019 med temaet Enlightenment Identities.. 
   Arrangørerne opfordrer til, at evt. interesserede på forhånd danner paneler, 
sessions eller round tables, som de så tilmelder konferencen. Det ville være fint, 
at kunne markere Det Danske1700-talsselskab med deltagelse af et eller flere 
indlæg på konferencen.  Individuelle papers er selvfølgelig også meget velkomne. 
   Jeg sender mere materiale ud om konferencen senere, men allerede nu kan man 

orientere sig på konferencens hjemmeside: www.bsecs.org.uk/isecs.  

 
 
Tak 
Afslutningsvis vil jeg på Selskabets vegne gerne rette en varm  
tak til Rigsarkivet, der vederlagsfrit stiller lokaler til rådighed og byder på kaffe.  
Den eneste betingelse for lånet af Harsdorffsalen var, at der var to ansatte fra RA til 
stede. Derfor skal der lyde en ikke mindre tak til arkivarerne Tyge Krogh og Jørgen 
Mikkelsen, der beredvilligt stillede sig til rådighed som Rigsarkivets værter.  
   En stor tak til Gunvor Simonsen der vederlagsfrit stiller sig selv og sin ekspertise 
til rådighed for selskabet på en lørdag im wunderschönen Monat Mai.   
   En endnu større tak til Brycchan Carey, der generøst tilbød at indpasse et privat 
Danmarksbesøg, så det kunne matche med en lige så vederlagsfri gæsteoptræden 
på vores selskabs årsmøde.  
   Endelig vil jeg traditionen tro rette den største tak til medlemmerne, der trofast 
støtter op om selskabets aktiviteter ved fremmøde, konferencedeltagelser, 
fremsendelse af forslag til temaer for kommende møder – og (ikke mindst) 
indbetaling af kontingent; uden hvilket intet!  
   Og med disse afsluttende bemærkninger sætter jeg årsberetningen til debat. 

 
 
Søren Peter Hansen 
formand    
06. maj 2017 
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