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Bestyrelse
På den ordinære generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab, der afholdtes den
22. februar 2017, blev flg. syv medlemmer af Selskabet valgt til dets bestyrelse for en etårig
periode: Jørgen Christensen, Morten Dyssel, Marie-Louise Hammer, Claus Oldenburg,
Ulla Skorstengaard, Julie Valvik og Flemming Zimling. Den nye bestyrelse konstituerede
sig på et møde afholdt den 3. marts 2017. Ved enstemmighed valgtes Morten Dyssel til ny
formand, Jørgen Christensen til ny næstformand og Flemming Zimling til at fortsætte sit
virke som kasserer. Der var desuden enighed om fortsat at lade Julie Valvik varetage virket
som webredaktør og mailmaster. Selskabets relation til folkene omkring Garnisonskirken,
som har huset os vederlagsfrit ved talrige lejligheder, er blevet yderligere styrket ved Claus
Oldenburgs indtræden i bestyrelsen. Den således sammensatte nye bestyrelse arbejder for,
så vidt det er muligt, at realisere de af den forrige bestyrelse påtænkte aktiviteter. Dog vil et
par af disse planer først kunne virkeliggøres fra og med næste år; et foreslået arrangement
om Manns forhold til Luther har bestyrelsen valgt at udsætte til 2018, da det sandsynligvis
ville ”drukne” i de talrige Luther-relaterede aktiviteter her i reformationsjubilæumsåret.

Arrangementer 2017
I 2017 vil der blive afholdt fire medlemsarrangementer, og de to første er faldet på plads:




Thomas Mann, Wagner og Hitler, foredrag ved Niels Bille Hansen, mandag den
3. april 2017, kl. 19.00-20.30, i Garnisonskirkens menighedshus, Sct. Annæ Plads 4,
Kbh. K. Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.
Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischen i lyset af det senere
litterære og essayistiske forfatterskab, foredrag ved hhv. Henrik Stampe Lund
og Rasmus Navntoft, mandag den 29. maj 2017, kl. 18.00-20.00, i Garnisonskirkens
menighedshus, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K. Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

I det næste nyhedsbrev orienteres der om andet halvårs to medlemsarrangementer, hvoraf
det ene forventelig tilrettelægges og afvikles i samarbejde med Dansk-Tysk Selskab og Tysk
Alumneforening ved KU. Derudover vil der til efteråret blive udbudt en forelæsningsrække
ved Morten Dyssel og Claus Oldenburg om Josef og hans brødre, første bind. Planen er, at
hele romantetralogien behandles over tre-fire semestre. Oplysning om program, tilmelding
og betaling følger inden sommerpausen.
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Andre aktiviteter
Thomas Mann-formidlingen er glædeligvis ikke kun et anliggende for Det Danske Thomas
Mann Selskab. Der foregår således ikke så lidt af relevans for os i bl.a. folkeuniversitets- og
folkekirkeligt regi. Vi bestræber os på at registrere alle disse aktiviteter, og for så vidt vi har
kendskab til dem, anføres de i kalenderen på vores hjemmeside, som det i det hele taget er
værd at holde øje med. Derudover har vi en Facebook-side, via hvilken man med fordel kan
holde sig orienteret om aktuelle aktiviteter mv. Som noget nyt modtager medlemmerne pr.
e-mail et nyhedsbrev fra formanden, formodentlig to-tre gange årligt. Principielt gør vi kun
reklame for vores egne arrangementer pr. e-mail, men i særlige tilfælde – såsom det af Det
Kgl. Danske Videnskabernes Selskab organiserede forelæsningsarrangement med Heinrich
Detering i Den Sorte Diamant (den 8. marts 2017) – gør vi gerne en undtagelse.

Bibliografier
På hjemmesiden forefindes tre bibliografier, som løbende vil blive opdateret og revideret:
1) en bibliografi over de vigtigste tyske Thomas Mann-værkudgaver, 2) en bibliografi over
Thomas Manns forfatterskab i dansk oversættelse, 3) en bibliografi over litteratur på dansk
om Thomas Mann. Eventuelle korrekturer eller supplerende oplysninger til de tre lister er
meget velkomne og bedes meddelt pr. e-mail til Morten Dyssel: mdm@hum.ku.dk

København, den 19. marts 2017 (rev. 20/3-2017)
Morten Dyssel, fmd. for DDTMS
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