
Formandens årsberetning for Det Danske Thomas Mann Selskab 2018 
 
 
På Det Danske Thomas Mann Selskabs ordinære generalforsamling tirsdag den 6. februar 
2018 i Garnisonskirkens menighedshus blev de syv siddende bestyrelsesmedlemmer valgt 
på ny: Jørgen Christensen, Morten Dyssel, Marie-Louise Hammer, Claus Oldenburg, Ulla 
Skorstengaard, Julie Valvik og Flemming Zimling. I henhold til vedtægterne konstituerede 
bestyrelsen sig på et møde den 19. februar 2018. Morten Dyssel valgtes til formand, Jørgen 
Christensen til næstformand og Flemming Zimling til kasserer. Bestyrelsen har derudover 
holdt et møde den 29. oktober 2018 (skriftlige referater foreligger til intern brug) og været i 
løbende kontakt med hinanden pr. mail og telefon. 
 
Det Danske Thomas Mann Selskab har afholdt fire arrangementer, som har været omfattet 
af medlemskontingentet. Ved alle arrangementer har ikke-medlemmer haft adgang for en 
entrépris på 50 kroner pr. person. 
 
Tirsdag den 6. februar 2018 havde vi i Garnisonskirkens menighedshus et foredrag af hhv. 
Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad om Tilmann Lahmes (af de to foredragsholdere til 
dansk oversatte) biografi Familien Mann. Efter foredraget var der reception i anledning af 
Selskabets 6 års fødselsdag. 
 
Torsdag den 22. marts 2018 holdt Kasper Støvring foredrag ’Om det onde i Thomas Manns 
roman Doktor Faustus’ i Garnisonskirkens menighedshus. 
 
Onsdag den 3. oktober havde vi i menighedshuset til Garnisonskirken et foredrag af Peter 
Wivel om ’Thomas Manns politiske aktualitet’. Efter foredraget var Selskabet vært ved en 
reception. 
 
Tirsdag den 13. november holdt Bergur Rønne Moberg foredrag om ’Thomas Mann og det 
færøske’ i Garnisonskirkens menighedshus – med en efterfølgende reception. 
 
Det Danske Thomas Mann Selskab har desuden tilrettelagt to forelæsningsrækker, der ikke 
var omfattet af kontingentet, men mod et deltagergebyr var tilgængelige for alle, dvs. også 
for ikke-medlemmer: 
 
Over ni mandage fra den 22. januar til den 16. april 2018 har der været holdt forelæsninger 
af Morten Dyssel og Claus Oldenburg om Thomas Manns Den unge Josef i menighedshuset 
til Garnisonskirken. 
 
Over tolv mandage fra den 3. september til den 3. december 2018 har der af Morten Dyssel 
og Claus Oldenburg været holdt forelæsninger om Thomas Manns Josef i Egypten, ligeledes 
i menighedshuset til Garnisonskirken. 
 



Den 5.-9. november 2018 var en delegation af Selskabets medlemmer og venner på en rejse 
til München i Thomas Manns fodspor. 
 
Det Danske Thomas Manns Selskabs aktiviteter har været annonceret via mails, opslag på 
hjemmesiden og Facebook.  
 
Bestyrelsen for Det Danske Thomas Mann Selskab har på nuværende tidspunkt tilrettelagt 
følgende aktiviteter for det kommende år: 
 
Torsdag den 7. februar 2019: et foredrag af Per Øhrgaard om Thomas Manns ”Tyskland og 
tyskerne”-foredrag fra maj 1945. 
 
Lørdag den 9. marts 2019: et seminar om Thomas Manns Doktor Faustus i samarbejde med 
Vor Frue Kirke i Aarhus og i regi af Århundredets Festival. 
 
Torsdag den 14. marts 2019: et arrangement i anledning af en ny oversættelse og udgivelse 
af et udvalg af Thomas Manns store essay Et upolitisk menneskes betragtninger. 
 
Torsdag den 25. april 2019: et arrangement om ’Thomas Mann som kritisk essayist’ med to 
foredrag af hhv. Henrik Stampe Lund og Rasmus Navntoft. 
 
Fra den 28. januar til den 29. april 2019 en forelæsningsrække ved Morten Dyssel og Claus 
Oldenburg om Thomas Manns Josef Ernæreren. 
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