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Nyhedsbrev #4 (januar 2019) 

 

Bestyrelse 

Siden udsendelsen af forrige nyhedsbrev (november 2017) har bestyrelsen holdt tre møder: 

den 8.12.2017, den 19.2.2018 og den 29.10.2018. Seks af bestyrelsens medlemmer er villige 

til at modtage genvalg for yderligere et år på den ordinære generalforsamling den 7.2.2019. 

Jørgen Christensen, nuværende næstformand, ønsker ikke at genopstille. Selskabsmedlem 

Jens-Christian Bernhardt har, på bestyrelsens foranledning, meddelt sit kandidatur. Det er 

som altid generalforsamlingen, der vælger Selskabets bestyrelse, hvorfor alle interesserede 

er velkomne til at stille op. Bestyrelsen har planlagt et antal aktiviteter for første halvdel af 

2019 (se nedenfor) og desuden truffet beslutning om yderligere et par aktiviteter for anden 

halvdel af 2019 (meddeles inden sommerferien). 

 

Arrangementer 

 Thomas Manns Josef Ernæreren og Loven, forelæsningsrække ved Morten 

Dyssel og Claus Oldenburg, tolv mandage kl. 16.00-18.00 (den 28.1.- 29.4.2019) i 

menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, København K. Tilmelding 

via kasserer Flemming Zimling (f-zimling@webspeed.dk). Læseplanen kan ses her. 

 Ordinær generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab, torsdag 

den 7. februar 2019 kl. 18.00 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 

4, København K. Dagsordenen kan hentes her. 
 Tyskland og tyskerne, foredrag ved Per Øhrgaard om Thomas Manns tale (1945) i 

forlængelse af generalforsamlingen (den 7.2.2019). Fra kl. 19.00 i menighedshuset til 

Garnisonskirken. Manns tale (i Mogens Boisens oversættelse) kan ses her. Reception 

efter foredraget i anledning af Selskabets syv års fødselsdag. 
 Dæmonien i mellemkrigstiden – om Thomas Manns Doktor Faustus og 

Arnold Schönbergs musik, seminar i regi af Århundredets Festival, tilrettelagt af 

Vor Frue Kirke i samarbejde med Det Danske Thomas Mann Selskab. Lørdag den 9. 

marts 2019 kl. 10.00-16.00, Vor Frue Kirke, Frue Kirkeplads 3, Aarhus C. Læs mere 

om arrangementet og billetsalg her. 
 Thomas Manns Et upolitisk menneskes betragtninger, oplæg og oplæsning 

ved Karin Højersholt, Morten Dyssel og Joen Bille i anledning af et til dansk oversat 

udvalg af Betrachtungen eines Unpolitischen, tilrettelagt i samarbejde med Forlaget 

Multivers. Efterfølgende bogsalg og reception. Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00-

20.00 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, København K. 
 Thomas Mann som kritisk essayist, foredrag ved Rasmus Navntoft og Henrik 

Stampe Lund. Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00-21.00 i menighedshuset til 

Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, København K. Se mere om arrangementet her. 

mailto:f-zimling@webspeed.dk
http://thomasmann.dk/L%C3%A6sekreds/L%C3%A6seplan%20for%20Josef%20Ern%C3%A6reren.pdf
http://thomasmann.dk/index.html
http://thomasmann.dk/Tyskland%20og%20tyskerne.pdf
https://aarhusvorfrue.kw01.net/m/event/4270343
http://thomasmann.dk/Foredrag%20af%20Rasmus%20Navntoft%20og%20Henrik%20Stampe%20Lund.pdf
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Udgivelser 

 Information om Dagmar von Gersdorffs nye biografi Julia Mann. Die Mutter von 

Heinrich und Thomas Mann (2018) kan hentes på Insel-forlagets hjemmeside her. 

 For oplysninger om den seneste Thomas Mann Jahrbuch 31 (2018) henvises herved 

til forlaget Vittorio Klostermanns hjemmeside. 

 Af den løbende opdaterede bibliografi over de vigtigste tyske værkudgaver fremgår 

det, hvilke bind der er udkommet i Große kommentierte Frankfurter Ausgabe; som 

de seneste: romanen Joseph und seine Brüder i to tekstbind og to kommentarbind. 

 På foranledning af Det Danske Thomas Mann Selskab har Gyldendal nu genoptrykt 

de tre udsolgte romanbind fra Josef og hans brødre, nemlig Jakobs historier, Josef i 

Egypten og Josef Ernæreren. Bøgerne skulle således snart være på lager. 

 

Udenrigs 

 Informationer om Das NEUE Buddenbrookhaus i Lübeck fås ved at klikke her. 

 De seks foredrag fra Deutsche Thomas Mann-Gesellschafts og Heinrich Mann-

Gesellschafts konference Die Brüder Mann und die Revolution von 1918 

(afholdt i Lübeck den 21-23.9.2018) er tilgængelige online, se her. 

 Seneste nyt fra Thomas-Mann-Forum München kan kaldes frem her. 

 Den 14. marts 2019 åbner i Literaturhaus München udstillingen ”Democracy will 

win!” – Was ist Demokratie? om Thomas Mann i Pacific Palisades; information 

herom på hjemmesiden for Deutsche Thomas Mann-Gesellschaft kan findes her. 

 Forårsprogrammet for Thomas-Mann-Kreis Berlin kan hentes her. 

 Hjemmesiden for Thomas Mann-Gesellschaft Hamburg kan tilgås her. 

 

 

Morten Dyssel, fmd. for DDTMS 

 

https://www.suhrkamp.de/buecher/julia_mann_die_mutter_von_heinrich_und_thomas_mann-dagmar_von_gersdorff_17770.html
https://www.klostermann.de/epages/63574303.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63574303/Products/9783465005490
http://thomasmann.dk/bibliografier/Tyske%20Thomas%20Mann-v%C3%A6rkudgaver.pdf
https://buddenbrookhaus.de/buddenbrookhaus-2018
http://www.thomas-mann-gesellschaft.de/herbsttagung/herbsttagung-2018/index.html
https://tmfm.de/wp-content/uploads/2018/11/Rundbrief-November-2018-DH.pdf
http://www.thomas-mann-gesellschaft.de/die-gesellschaft/meldungen/was-ist-demokratie.html
http://www.thomasmannberlin.de/Veranstaltungen/2018/2019
https://www.thomasmann-hamburg.de/

