
NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER, STYRETS BERETNING FOR 

PERIODEN 2010-2011 

Oppleses under generalforsamling på Skansen, 30. oktober 2011 

Det sittende styret ble valgt under generalforsamlingen i Trondheim, 21. november 2009 og trådte i 

funksjon 1. januar 2010. 

Alle medlemmene var – og er – ansatt ved Universitetet i Tromsø med unntak av Brenna (Oslo). 

Styret konstituerte seg slik: 

Leder: Professor Marie-Theres Federhofer (tysk, Universitetet i Tromsø) 

Nestleder: Førsteamanuensis Brita S. Brenna (kulturhistorie, Universitetet i Oslo) 

Kasserer: Professor Michael Schmidt (tysk, UiT) 

Sekretær: Universitetsbibliotekar Per Pippin Aspaas (latin/historie, UiT) 

Styremedlem: Førsteamanuensis Randi Lise Davenport (spansk, UiT) 

Styremedlem: Post.doc. Stian Bones (historie, UiT) 

Varamedlem: Professor Paul Wåhlberg (musikk, UiT) 

Det er i perioden blitt avholdt seks styremøter. Styremedlemmene har også holdt kontakt pr epost og 

telefon. Det er blitt sendt ut et titalls eposter (rundskriv) med informasjon til selskapets medlemmer. 

Nettsidene er blitt driftet av Universitetsbiblioteket i Tromsø og oppdatert med ujevne mellomrom. 

I samarbeid med det svenske og finske selskapet er det blitt produsert to utgaver av tidsskriftet 

Sjuttonhundratal (november 2010, 273 sider og oktober 2011, 354 sider). I tillegg er det blitt trykt 

opp og distribuert to utgaver av Bulletin (September 2010, 28 sider og Mai 2011, 24 sider). Bulletinen 

og nettsidene er blitt redigert av Per Pippin Aspaas. Han var også norsk redaktør for artiklene i 

Sjuttonhundratal 2010 og 2011, mens Gerd Karin Omdal fra NTNU har redigert anmeldelsene i 

Sjuttonhundratal i både 2010 og 2011  (2011-nummeret er et festskrift hvor mesteparten av 

redigeringen er blitt foretatt av eksterne redaktører, men arbeidsmengden for bokanmeldelsene var 

den samme). Omdal representerte også det norske selskapet som delegat under ISECS-møtet i 

Kolding i Danmark sommeren 2010 (ISECS står for International Society for Eighteenth-Century 

Studies). I juli 2011 var Aspaas delegat under ISECS’ store kongress, generalforsamling og styremøte i 

Graz i Østerrike. Aspaas har også hatt løpende kontakt med det internasjonale selskapet i forbindelse 



med oppdatering av medlemslister og epost-adresser (når man er medlem av et nasjonalt selskap for 

1700-tallsstudier er man samtidig medlem av ISECS og dermed må medlemsregistrene hele tiden 

samkjøres). 

Trykke- og fraktutgiftene til Sjuttonhundratal har nødvendiggjort en markant økning av kontingenten, 

fra kr. 250,- for to år til kr. 400,- for to år. Dette ble vedtatt av styret våren 2010. Samtidig besluttet 

styret seg for å sette i gang en vervekampanje. Dels ble alle medlemmer bedt om å forsøke å 

rekruttere nye medlemmer, dels gikk sekretæren gjennom gamle dokumenter han hadde overtatt fra 

tidligere styrer i et forsøk på å få gamle medlemmer til å tegne seg på nytt. Medlemsoversikten var 

ikke tilfredsstillende, og ulike navn figurerte på ulike dokumenter. Flere av dem sekretæren 

kontaktet, ga uttrykk for at de hadde meldt seg inn for lang tid siden, uten å ha hørt noe mer. Nå er 

trolig det aller meste av medlemsrotet ordnet opp i. Og resultatet har vært oppløftende. Selskapet 

hadde om lag 65 betalende medlemmer i november 2009. Dette tallet er pr. oktober 2011 like i 

underkant av 100 (ca. ti registrerte medlemmer har ikke betalt til tross for purring som ble sendt ut 

våren 2011. Dersom de ikke betaler innen utgangen av året, vil de bli strøket fra vårt register. Vi 

regner likevel med å gå ut av 2011 med over hundre medlemmer som faktisk har betalt). For øvrig 

har Brønnøysundregisteret krevd at selskapet skulle registeres der. Det medførte en hel del 

papirarbeid. Marie-Theres Federhofer fortjener å berømmes for sin standhaftighet her. 

I forbindelse med konferansen “Persistenser” har styrets varamedlem, Paul Wåhlberg, spilt en stor 

rolle. Samarbeidet med Tromsø Internasjonale Kirkefestival, inviteringen av Andrew Parrott som 

keynote og lokaliseringen av konferansen til Musikkonservatoriet ville ikke ha kommet i stand uten 

ham. Når det gjelder utarbeiding av Call for Papers og programmet for øvrig, har dette vært et 

klassisk dugnadsarbeid. En spesiell takk fortjener tidligere post.doc. ved Universitetet i Tromsø, 

Timothy Saunders, som sto for oversettelsen av Call for Papers til engelsk. Michael Schmidt har vært 

ansvarlig for inndelingen av foredragene i sesjoner. Den praktiske gjennomføringa av konferansen 

har vært arbeidskrevende. Valget av Tromsøs eneste markante syttenhundretallsbygning, Skansen, 

som lokale for festmiddag og generalforsamling har medført en ikke ubetydelig egeninnsats fra 

styremedlemmene. Her fortjener Randi Lise Davenport og Stian Bones en særskilt takk. Til sist får vi 

også berømme Marie-Theres Federhofer og Michael Schmidt for gjestfriheten de har vist med å 

avholde et par av styremøtene hjemme hos seg – med vinservering. 

I forbindelse med konferansen ble det også arrangert et doktorgradskurs (torsdag som var). Det ble 

søkt midler til dette fra NFU-H (Nasjonale forskerutdanningskurs i humaniora). Derfra fikk vi faktisk 

en bevilgning på nærmere 40 000,- norske kroner, under forutsetning av at kurset samlet minst ti 

doktorgradskandidater. Til tross for relativt intensive verveforsøk endte vi med bare syv påmeldte. 



Det ble også søkt penger til konferansen fra Nordisk kulturfond, men derfra fikk vi ingen penger. 

Heldigvis har Universitetet i Tromsø støttet konferansen og doktorgradskurset med til sammen 

87 500,- kroner, så vi har ikke blitt nødt til å tære for mye på selskapets midler. 

Selskapet er blitt kontaktet av vårt danske søsterselskap angående et forslag om å arrangere en felles 

skandinavisk (eller nordisk) konferanse, helst i 2013. Det sittende styret har uttrykt sin støtte for 

ideen og legger den fram som egen sak under generalforsamlingen (i parentes bemerket kan det 

nevnes at det norske selskapet fyller 15 år høsten 2013. Konferansen det året vil bli den åttende som 

det norske selskapet arrangerer). 

Per Pippin Aspaas er blitt bedt om å fortsette som redaktør for Sjuttonhundratal og har sagt seg villig 

til dette. Han står også formelt som norsk delegat til ISECS etter møtet i Graz i sommer, men kan 

selvsagt tre ut av rollen dersom det nye styret finner det hensiktsmessig å utpeke en annen delegat. 

En særlig viktig oppgave, den å finne kandidater til det nye styret for perioden 2012-2013, er blitt 

ivaretatt av valgkomiteen. Den har bestått av Ellen Krefting, Aslaug Nyrnes og Erling Sandmo. Ellen 

Krefting var komiteens leder. Styret ønsker å takke valgkomiteen for godt arbeid. 


