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             Beretning om Selskabets aktiviteter i året 2019 

 
 Årsmødet 2019 

Årsmødet 2018 blev afholdt i Christians Kirke med temaet ”Pietisme”.  
   Professor, lic.phil.  Anne-Marie Mai fra SDU talte om Christiansfeld og 
Brødremenigheden, lektor, ph.d.  Juliane Engelhardt fra Saxo Instituttet, KU, om 
Den opbyggelige angst. Melankoli og kropslighed i 1700-tallets pietisme, og lektor, 
dr.theol. Tine Reeh fra Det teologiske Fakultet, KU holdt oplæg med titlen ”Hun 

var hierteklemt, tungsindet og melancholisk”. Om pietistisk subjektivisme og kritik af 

mosaisk ret.  Pastor Flemming Pless viste rundt i kirken. 
 
Det engelske 1700-talsselskabs (BSECS)  årsmøde 2019  
I januar 2018 deltog jeg atter i det britiske 1700-talsselskabs årsmøde i Oxford – 

denne gang som deltager i en afsluttende round table-paneldiskussion, der samlede op 

på konferencens hovedtema: “Islands and Isolation in the 18
th

 Century”.   

   Selskabet finansierede rejseudgifterne, medens hotel og forplejning blev finansieret 
af eksterne midler. 
 
Den Internationale ISECS-konference i Edinburgh, juli 2019 
Konferencens tema var Enlightenment Identities”, og Danmark – og ikke mindst 

Dansk Selskab for 1700-talsstudier – var talrigt repræsenteret på konferencen med – 

og i – flere paneler. Bl. a. med paneler om ”Moravian Identities and Cultural 

Heritage”, et om “Literary Identities” og et om ”In Pursuit of Salvation, Subjectivity 

and Sanity: Ideas and PractisesRegarding Mental Illness in the Legal System of 

Denmark-Norway”. 

   Konferencen var i det hele taget en stor succes med mere end 1.500 deltagere fra 

stort set hele verden. 

    
Sjuttonhundratal  
24. august 2019 var Dansk Selskab for 1700-tal vært for det årlige 
redaktionsmøde for alle, der er involveret i tidsskriftets redaktionelle arbejde.  
   Her diskuterede man såvel ændringer i de redaktionelle arbejdsgange som 
ændringer i produktions- og distributionsgange samt ændringer i tidsskriftets 
økonomiske  forudsætninger. (Se evt. kommentarerne til årsregnskabet for 
yderligere information.) 
   Men besluttede endvidere at lade tidsskriftet skifte layout samt navn fra og 
med 2019. Dets tidligere navn: ”Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth  
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Century Studies” ændres til “1700-tal. Nordic Journal for Eighteenth Century 
Studies” .    
   Resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse  fra 2018 viste, at et flertal af 
medlemmerne i de nordiske lande ønskede at bevare tidsskriftet som et trykt 
medie. Et ønske, der i øvrigt deltes af redaktionen.  Et argument var, at det var 
vigtigt, at man som medlem af et selskab fik et fysisk bevis på selskabets 
aktivitet, og at en sådan fælles papirudgave var med til at understrege 
sammenholdet mellem de nordiske lande. Man besluttede således, at tidsskriftet 
indtil videre udkommer såvel elektronisk som på papir. 
 
Valget til ISECS’ bestyrelse 
I foråret 2019 var der valg til ISECS’s bestyrelse, hvor jeg stillede op til hvervet 
som Kasserer i ISECS og blev valgt. Valgresultatet blev i øvrigt offentliggjort ved 
mail til samtlige medlemmer (i august 2019) og ligger på selskabets hjemmeside. 
   Den nye bestyrelse sidder i 4 år. I et direkte valgt embedsmandsområde som 
mit, kan man kun sidde 4 år. Hvis man ønsker at søge genvalg til bestyrelsen kan 
man gøre det, men kun som ’menigt’ medlem. 
   Næste valg udskrives således i foråret 2023, hvor den næste store 
internationale ISECS’-konference afholdes. Denne konference afholdes i Rom.   
 
Arbejdet med hjemmesiden 
Hjemmesiden har i løbet af året haft nogle enkelte små problemer i forbindelse 
med div. opdateringer.  Der udestår dog stadig et problem med at kunne melde 
sig ind i selskabet via hjemmesiden. Der arbejdes på sagen. 
   Arbejdet med  hjemmesiden er udført af skabets IT-konsulent, Thor Hedegaard 
Hansen – uden beregning. 
   Stor tak til ham for imødekommenhed og uvurderlig hjælp. 
 
Medlemstallet  
I  2018 havde vi 56 betalende medlemmer + 2 æresmedlemmer.  
   I 2019 har 3 medlemmer – 2 pga. pensionering  og én pga. ændrede 
arbejdsområder – via venlige mails udmeldt sig af selskabet. Men sammenlagt er 
antallet af betalende medlemmer vokset med 8, så vi nu samlet set er 66 
medlemmer. Selskabet er således i stadig vækst. Det er vi i bestyrelsen 
selvfølgelig meget glade for.  En del af væksten skyldes nok den Internationale 
ISECS’-konference i Edinburgh i august, men vi håber selvfølgelig på at 
medlemstallet kan bevares nogenlunde stabilt. 
    
Kontingentindbetalinger 
Bestyrelsen sendte i forbindelse med invitationen til årsmødet 2019 en reminder 
rundt med opfordring til, at man fik indbetalt sit kontingent, hvis man ønskede at 
fortsætte som medlem. Det havde en gunstig effekt – (så gunstig, at et par 
medlemmer fik indbetalt kontingent to gange og efterfølgende donerede den 
ekstra indbetaling til selskabet!) 
   Kassereren og jeg vil i år (2020) gentage proceduren og i løbet af oktober sende 
en erindringsmail ud til de medlemmer, der endnu ikke har indbetalt kontingent. 
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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 2019 
holdt tre planlægningsmøder, og arbejdet skred – indtil Coronapandemien ramte 
landet – planmæssigt frem.  
   Arrangørgruppen har imidlertid netop besluttet at udskyde konferencen til 
2022, da vi ikke tør indgå bindende aftaler i relation til konferencen, da ingen 
ved, hvordan Coronasituationen ser ud i august næste år. 
   Arrangørerne mødes i løbet af efteråret 2020 for at fastlægge nye datoer og 
ansøge om udsættelse/forlængelse af den allerede tilsagte fondsstøtte. Nærmere 
information følger, når arbejdsgruppen har drøftet situationen. 
 
Tak 
Afslutningsvis vil jeg på Selskabets vegne gerne rette en varm tak til pastor 
Flemming Pless for vederlagsfrit at stille lokale og kirke til rådighed for Selskabet – 
og for at byde på kaffe. 
   En stor tak til de tre oplægsholdere, der generøst stillede deres viden – og en 
lørdag eftermiddag – til rådighed for selskabet. 
   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!  
   Med disse ord sættes beretningen til debat. 
    
… Men da årsmødet i år (2020) er aflyst pga. Covid19, vil det kun være muligt at 
stille spørgsmål til denne beretning via mail til formanden på: 
(soerenpeterhansen2020@gmail.com)  
    
 
BREAKING NEWS: 
 
Næste års årsmøde 
Vi planlægger (forudsat Coronapandemien tillader det), at holde årsmøde i 
København i maj 2021. Nærmere bestemt lørdag d. 29. maj. Det bliver med 
samme program, som var planlagt til 2020: Præsidenten for ISECS, professor 
Penelope Corfield, og professor mso Tine Damsholt holder oplæg – og jeg og 
Penelope Corfield vil præsentere og diskutere ISECS med medlemmerne. Og som 
sædvanlig afholdes selskabets generalforsamling på mødet. 
   Sæt allerede nu kryds i kalenderen! 
   Program forventes udsendt i løbet af februar 2021. 
 
 
Søren Peter Hansen 
formand 
september 2020 
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