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             Beretning om Selskabets aktiviteter i året 2018 

 
 Årsmødet 2018 

Årsmødet 2018 blev afholdt i Harsdorffsalen på Rigsarkivet med temaet ”Slaver og Slaveri”. 

Professor Brycchan Carey fra Northumbria University, Newcastle havde venligt lagt et 

familiebesøg i Danmark, så det kunne passe ind i planlægningen af årsmødet, og lektor Gunvor 

Simonsen fra SAXO-Instituttet på Københavns Universitet havde accepteret, at årsmødet i år – af 

hensyn til gæsten – blev afholdt på engelsk. Brycchan Carey talte om Africans in Eighteenth-

Century London og Gunvor Simonsen om Race, Slavery, and the Market: Africans in Eighteenth-

Century Copenhagen og oplæggene efterfulgtes a en livlig diskussion mellem oplægsholdere og 

tilhørere. 

 

BSECS’s årsmøde 2018   
I januar 2018 deltog jeg i Det britiske 1700-talsselskabs årsmøde i Oxford med et paper med 

titlen:  You’re Honest – Even When You Lie. – An Inquiery Into Manouvers of 

Autobiographical Writing Now and in the Late 18th Century . Selskabet afholdt 

rejseudgifterne, medens hotel og forplejning blev finansieret af eksterne midler. 

 

Det årlige møde i ISECS 

Jeg deltog desuden, som delegeret for Det danske 1700-talsselskab, i det årlige bestyrelsesmøde i 

ISECS, der blev afholdt i Bordeaux.  (Både rejse og ophold blev finansieret af eksterne midler.) 

   På den konference, der altid arrangeres i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde 

præsenterede Henrik Blicher desuden et paper med titlen: ”The sea and the sublime, Jean-Claude 

Vernet and Jens Baggesen”. 

 

Sjuttonhundratal  

13. - 14. august 2018 blev der afholdt et redaktionsmøde i Hesingfors for alle, der er 

involveret i tidsskriftets redaktionelle arbejde.  

    Her diskuterede man tidsskriftets fremtid i lyset af de nye svenske tilskudsregler og 

resultaterne af Tromsø-undersøgelsen. Som tidligere nævnt er  

 

man i Sverige i gang med at ændre vilkårene for økonomisk tilskud til kulturelle 

publikationer (herunder tidsskrifter) med langt strengere krav til on-linepublicering – som 

udgangspunkt med Open Access fra day one. (Endnu engang finansierede eksterne midler 

formandens deltagelse.)  

   Og i parentes bemærket holdt redaktionen i går et særdeles konstruktivt og udbytterigt 

møde her i København, hvor diskussionerne fortsattes. Mere om det pr. mail og på næste års 

generalforsamling. 
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   I bedes alle huske på, at ”Sjuttonhundratal” er et oplagt sted at publicere jeres artikler. I er 

mere end velkomne til at kontakte redaktionen – f.eks, v. mail til mig – med forslag til 

artikler.   

 

Men 2018 har ikke kun budt på konferencer og møder. Året bød også på en  

 

Dansk-tysk bogudgivelse 

Ved formanden for det tyske 1700-talsselskab, Stefanie Stockhorsts ihærdige indsats, er det 

lykkedes at få (100% tysk) økonomisk støtte til publiceringen af oplæggene fra den dansk-

tyske konference om kulturudveksling mellem Tyskland og Danmark i 1700-tallet, der blev 

afholdt i Wolfenbüttel i september 2017.  

    Alle oplægsholdere stillede venligst deres oplæg til rådighed for redaktørerne (Stefanie 

Stockhorst og mig selv). Artiklerne i bogen er skrevet på enten tysk  

eller engelsk og er alle forsynet med et abstract på dansk.  

    Fra dansk side har Henrik Blicher, Anne-Marie Mai, Jesper Lundsfryd Rasmussen, Tine 

Reeh bidraget med artikler og jeg selv med forord (sammen med Stefanie Stockhorst). 

   Bogen udkom i efteråret 2018 på Vandenhoeck und Ruprecht Verlage som bd. 9 i 

skriftserien: Schriften des Frühneuzeitzentrums Potsdam og jeg lader et eksemplar gå rundt 

til gennemsyn.    

 

En revival af Selskabets hjemmeside 

I samarbejde med vores hjemmesidekonsulent har formanden i løbet af sommeren 2018 

gennemgået, revitaliseret og opdateret Selskabets hjemmeside, som nu igen skulle være 

funktionsdygtig. Stor tak til IT-konsulent Thor Hedegaard Hansen for imødekommenhed og 

uvurderlig støtte under arbejdet. 

 

Et bank-skifte 

På opfordring fra flere medlemmer, der gerne så foreningens bankforbindelse (Danske Bank) 

udskiftet , skiftede selskabet d. 25.09.2018 bankforbindelse fra Danske Bank til Alm Brand 

Bank. Dette har medført to uheldige konsekvenser, som der arbejdes på at få minimeret. Skiftet 

til Alm Brand Bank har desværre medført 1) en stigning i gebyrudgifter (overførsler til konti i 

andre banker koster 10,00 kr. pr. stk.)  og 2) en umuliggørelse af fuldmagt til kassereren. (Alm. 

Brand Bank udsteder kun fuldmagter til personer, der selv har en konto i banken) 

   Formanden og kassereren arbejder pt. på dels 1) at nedbringe gebyrenes antal og 2) at løse 

fuldmagtsproblemet. 

 

Medlemstallet  
Vi havde i 2017 50 betalende medlemmer – og i 2018 var dette tal steget til 56. 

   I 2019 har vi fået mindst 8 nye medlemmer – og haft en afgang på to. Selskabet er således i 

stadig vækst. Det er vi i bestyrelsen selvfølgelig meget glade for.  

   Bestyrelsen har – som nogle af de fremmødte vil vide – i forbindelse med invitationen til 

årsmødet sendt en reminder rundt med opfordring til, at man får indbetalt sit kontingent, 

ifald man ønsker at fortsætte som medlem. Det har haft en over-gunstig effekt – (idet flere 

medlemmer nu har indbetalt kontingent to gange!) – Det ser imidlertid i skrivende stund ud 

til, at det kunne være nødvendigt at genfremsende en erindringsmail, idet der i skrivende 

stund kun er 50 medlemmer, der har indbetalt kontingent for 2019.  Det er selvfølgelig fint – 

men der er altså således i talende stund mindst fjorten 2018-medlemmer, der endnu ikke har 

betalt kontingent for 2019.  

   Kassereren og jeg vil snarest sende en individrettet erindringsmail ud til de (tidligere og 

nye) medlemmer, der endnu ikke har indbetalt kontingent. 
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Valg til ISECS’ Executive Committee i 2019 

Som I ved, er valget til ISECS’ nye bestyrelse i gang, og alle ISECS-medlemmer, der var 

registreret som medlem af et nationalt selskab pr. 31.12. 2018, har stemmeret. Alle de danske 

medlemmer er orienteret om valget i adskillige mails, vedhæftet kandidatliste og min 

anbefaling af nogle af kandidaterne.  

   Hvis man endnu ikke har stemt, vil jeg gerne opfordre til at det sker snarest – og inden 

fristen udløber d. 3. juni 2019. Set fra vort synspunkt er det vigtigt at den bestyrelse, der 

bliver valgt, vælges med så mange stemmer afgivet som muligt, så jeg vil derfor på det 

kraftigste anmode jer om at stemme. Og i bestyrelsen ser vi gerne en bestyrelse med en stærk 

skandinavisk repræsentation, så jeg skal derfor endnu en gang opfordre jer til at stemme. For   

som ISECS’ nuværende generalsekretær, Wolfgang Schmale har udtrykt det: 

” Even if this is only a scholarly Association, the right to vote is everywhere and always a 

fundamental right - which can only lose its significance if it is not exercised.”. 

   Den nye bestyrelse tiltræder ved afslutningen af kongressen i Edinburgh og sidder i fire år, 

indtil 2023. 

 

Den tredje Skandinaviske 1700-talskonference i København 2021 

Som bekendt har Dansk Selskab for 1700-talsstudier – under forudsætning af at 

finansieringen lykkes – tilbudt at være vært ved den tredje Nordiske 1700-talskoknference, 

der skal afvikles i 2021. En arbejdsgruppe bestående af Jens Bjerring-Hansen, Tine Reeh, 

Ulrik Langen, Lasse Horne Kjældgaard og undertegnede (med Anne-Marie Mai på 

sidelinjen) har siden 2017 arbejdet på at arrangere den tredje nordiske 1700-talskonference. 

Arbejdsgruppen har i 2018 holdt tre planlægningsmøder, og arbejdet skrider planmæssigt 

frem. Vi har modtaget tilsagn om støtte fra Københavns Universitet, der således kommer til 

at stå som medarrangør af konferencen, hvis foreløbige arbejdstitel er ”Right(s) and 

”Wrong(s) in the 18th Century”.  Aht. langtidsplanlæggere kan jeg oplyse, at datoerne for 

konferencen er fastlagt. Konferencen afholdes fra onsdag d. 18. – lørdag d, 21. august, 2021. 

 

ISECS-konference 2019 

Og jeg vil da også lige minde om den Internationale ISECS-konference, der finder sted i 

Edinburgh fra d. 14. – 19. juli 2019 med temaet Enlightenment Identities.. 

   Det er ganske vist for sent at tilmelde sig med papers, men man kan stadig tilmelde sig 

konferencen som deltager uden paper. Tilmelding sker på: www.bsecs.org.uk/isecs 

 

Tak 

Afslutningsvis vil jeg på Selskabets vegne gerne rette en varm  

tak til Christians Kirke og Flemming Pless, som vederlagsfrit har stillet lokaler til rådighed og 

budt på kaffe. 

   En lige så stor tak skal endnu en gang lyde til Anne-Marie Mai, Juliane Engelhardt og Tine 

Reeh, der generøst har sagt ja til at benytte en solrig lørdag i maj på at underholde og oplyse os 

medlemmer. 

   Og 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    

22. maj 2019 

 

http://www.bsecs.org.uk/isecs/

