Selskabet for Skoleog Uddannelseshistorie 2009
Af Keld Grinder-Hansen

Selskabet er kommet ganske fornuftigt gennem 2009 på trods af vanskelige konjunkturer.
Selskabet har et medlemstal på ca. 260, som er en nogenlunde fastholdelse af
niveauet fra året før. Selskabets økonomi er stramt, men i balance og det er nødvendigt at være opmærksom på muligheden for at skaffe ekstern finansiering til
Selskabets projekter. I den forbindelse skal LB-Fonden til Almenvelgørende Formål takkes for sin støtte til udgivelsen af sidste års temanummer om 68 i uddannelseshistorisk perspektiv og til den fornyede publiceringsstøtte til Uddannelseshistorie 2009.
Med udgangen af 2008 mistede Selskabet desværre sin naturlige base på Dansk
Skolemuseum, da museet blev lukket og nedpakket. Selskabets arkiv og lager,
som hidtil har været opbevaret i museets fjernmagasin under Tingbjerg skole,
skal nu flyttes andetsteds hen og forventes fremover at få en placering på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Selskabets styrelse arbejdede i 2009 på at
finde en ny institutionel forankring for sin virksomhed.
I 2009 har Selskabet nedtonet mødeaktiviteten, da de foregående års vigende deltagelse i Selskabets generalforsamling i foråret og Selskabets efterårsmøde fortsatte ved årets generalforsamling, hvorefter Styrelsen valgte at undlade at gennemføre det traditionelle efterårsmøde. I stedet har Styrelsen koncentreret sig
om at sikre en så høj faglig kvalitet som muligt på Selskabets flagskib: ”Uddannelseshistorie”, ligesom der har været arbejdet på at tilvejebringe tilstrækkelige
støttemidler til at gennemføre en retrospektiv elektronisk tilgængeliggørelse af
tidligere årganges artikler på nettet.
Torsdag d. 5. februar 2009 afholdtes for tredje år i træk på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole et introduktionsseminar til årets temanummer af Uddannelseshistorie (2008): ”Ånden fra 68 – kilder, opgør og håb”. Flere af bindets
bidragydere holdt et oplæg ved seminariet, der var pænt besøgt med godt 50 deltagere.
Lørdag d.18. april 2009 afholdtes Selskabets generalforsamling på Rønde Høj- og
Efterskole. Her præsenterede Povl Asserhøj fra Efterskoleforeningens bestyrelse
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tankerne bag at få skrevet efterskolernes historie og én af projektets hovedforfattere Knud Bjarne Gjessing fra Syddansk Universitet gennemgik værkets disponering. Herefter holdt forstander Ole Kamp et levende foredrag om Rønde Høj- og
Efterskoles historie og gav en rundvisning på skolen.
Ved den efterfølgende generalforsamling aflagde formanden sin årsberetning.
Formanden Keld Grinder-Hansen aflagde bestyrelsens beretning.
Kassereren Søren K. Lauridsen redegjorde for Selskabets økonomi, som på
trods af de senere års stramme udgiftsstyring stadig blev vanskeligere at få til at
balancere.
Erik Nørr, Christian Larsen, Søren K. Lauridsen og Harry Haue genvalgtes til
Styrelsen. Arrangementet og den efterfølgende generalforsamling havde desværre kun deltagelse af ganske få af Selskabets medlemmer. Det er en tendens som
er blevet tydeligere over de seneste år. Styrelsen har derfor besluttet at revurdere
den mangeårige praksis med at lægge generalforsamlingen i forbindelse med et
besøg ved en markant uddannelseshistorisk institution og i stedet overveje en alternativ afvikling, f.eks. i forbindelse med et fagligt seminar.
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Selskabets publikationer
Årbog for dansk skolehistorie / Uddannelseshistorie
1967-2002: 50 kr.
2003: 150 kr.
2004-2008: 275 kr. (medlemspris: 225 kr.)

Bøger
- for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder. Af Karen B. Braad, Christian Larsen, Ingrid Markussen, Erik Nøhr og Vagn Skovgaard-Petersen. Læreruddannelsens historie Bind 1. 2005. 275 kr. (medlemspris: 137 kr.)
Adelig opfostring. Adelsbørns opdragelse i Danmark 1536-1660. Af Birte Andersen. 1971. 166 s. 100 kr. (medlemspris: 50 kr.)
Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2004. Af Christian Larsen. 2005.
636 s. 300 kr. (medlemspris: 150 kr.)
Det højere skolevæsen og kirken. Faget Religion i sidste halvdel af det 19. århundrede. Af Erik Nørr. 1979. 525 s. 100 kr. (medlemspris: 50 kr.)
En landsbylærer ser tilbage. Knud Ottesens erindringer. Ved Ingrid Markussen.
1977. 147 s. 100 kr. (medlemspris: 50 kr.)
En praktisk mellemskole. Bidrag til en skolereforms historie. Af A.R. Schacht.
1971. 156 s. 100 kr. (medlemspris: 50 kr.)
Et lille stykke kulturhistorie. Peder Kroghs erindringer 1827-54. Ved Tyge Krogh.
1991. 128 s. 100 kr. (medlemspris: 50 kr.)
Institut Selskab Museum. Skolehistorisk hilsen til Vagn Skovgaard-Petersen. Redigeret af Inger Schultz Hansen og Erik. 2001. 110 s. 100 kr. (medlemspris: 50
kr.)
Kirkesanger og landsbyorganist. Om den seminarieuddannede lærer som kirkemusikalsk medarbejder gennem 200 år. Om dansk salmesang. Om sanginspektionen 1859-1970. Af Henning Bro Rasmussen. 1998. 399 s. 200 kr. (medlemspris: 100 kr.)
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Kundskab er magt. Fortsættelsesskoler i landbosamfundet. Bruunsminde i Toksværd – og andre skoler for den konfirmerede ungdom. Af A. Strange Nielsen.
1998. 124 s. 100 kr. (50 kr.)
Med omhu og overblik. Hans Jensen og folkeskolen. Af Kirsten Kjersgaard
Eskildsen. 1997. 145 s. 100 kr. (medlemspris: 50 kr.)
Naturvidenskab og dannelse. Studier i fysik- og kemiundervisningens historie i
den højere skole indtil midten af 1800-tallet. Af Børge Riis Larsen. 1991. 344 sider. 120 kr. (medlemspris: 60 kr.)
Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november 2004. Redigeret af Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen. 2004. 219
s. 250 kr. (medlemmer: 200 kr.)
Soldater på skolebænk. Forsvarets Civilundervisning 1952-1973 Red. Christian
Vognsen. 2001. 141 s. 100 kr. (medlemspris: 50 kr.)
Vejen til universitetet. Litteraturen om universitetsforberedende undervisning
fra reformationen til nutiden. En bibliografi. Af Jette Kjærulf Tuxen og Ole Tuxen. 1978. 320 s. 100 kr. (medlemmer: 50 kr.)
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