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Selskabet for Skole- og 
Uddannelseshistorie 2008

Af Keld Grinder-Hansen

2008 har været et godt år for Selskabet, hvor medlemstallet har stabiliseret med 
en lille opadgående tendens, og økonomien er yderligere blevet konsolideret. Sel-
skabet har derfor kunne fortsætte de seneste to års aktivitetsudvidelse med fle-
re medlemsarrangementer. Herudover har Selskabet fortsat sit samarbejde med 
Det Pædagogiske Selskab, der har gives vores medlemmer mulighed for at del-
tage i Det Pædagogiske Selskabs arrangementer på samme vilkår som selskabets 
egne medlemmer.

Torsdag d. 7. februar 2008 afholdtes på Danmarks Pædagogiske Universitetssko-
le for anden år i træk et introduktionsseminar til årets temanummer af Årbog for 
Uddannelseshistorie (2007): Humanioras fødekæde – Humanistisk viden i videns-
samfundet, hvor bindets forfattere fremlagde artiklerne.

Selskabets generalforsamling afholdtes lørdag d. 12. april 2008 i Vartov i centrum 
af København. Her gav næstformand i Selskabet Jes Fabricius Møller en intro-
duktion til Vartovs lange historie med særlig vægt på de uddannelseshistoriske 
aspekter af denne centrale grundtvigske kulturinstitution. Herefter var der rund-
visning i Vartov-komplekset ved sekretariatsleder Hans Grishauge, hvor vi bl.a. 
fik en introduktion til Vartov arkivet, som rummer mange arkivalier af uddan-
nelseshistorisk relevans.

Ved den efterfølgende generalforsamling aflagde formanden sin årsberetning og 
kassereren Søren K. Lauridsen redegjorde for Selskabets stramme, men balance-
rende økonomi. Keld Grinder-Hansen, Jesper Eckhardt Larsen, Ebbe Forsberg og 
Jes Fabricius Møller genvalgtes til Styrelsen, medens stipendiar Lisa Rosén Ras-
mussen nyvalgtes som medlem af Styrelsen.
 I dagene d. 16. og 17. april arrangerede Selskabet, ved styrelsesmedlem Jesper 
Eckhardt Larsen i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, et 
internationalt uddannelseshistorisk symposion: The Raison d´etre of the History 
of Education.

Dekan Lars Qvortrup bød velkommen til symposiet, hvorefter en række nationa-
le og internationale uddannnelseshistoriske forskere bød ind på temaet med en 
række interessante foredrag, heriblandt Prof. Gary McCulloch, president for vo-
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res uddannelseshistoriske søsterselskab i England, hvis foredrag havde titlen: Hi-
story, education or social science? The multiple identities of the history of education, 
professor Barry M. Franklin fra Utah State University bidrog med foredraget Ed-
ucational History as Policy Research:  The View from the US, og professor Daniel 
Lindmark fra Universitetet i Umeå talte over emnet The history of education – its 
relevance for didactical concerns.

Symposiets foredrag vil sammen med en række yderligere bidrag blive publice-
ret i antologien Politics, Knowledge and the history of education. Omkring 40 per-
soner deltog i symposiet. 

Selskabets efterårsmøde afholdtes lørdag d. 1. november på Danmarks eneste 
privatejede børneskole Henriette Hørlücks Skole i Odense. Efterårsmøde satte 
fokus på en meget aktuel problemstilling: Forholdet mellem den offentlige og 
den private grundskole. Er det godt for det danske skolesystem, at de private sko-
ler har så meget medvind i disse år? Bestyrelsesformanden for Danmarks Pri-
vatskoleforening, Kurt Ernst, holdt et foredrag om dette emne. Herefter fortalte 
skolebestyrer Henrik Nannestad Jørgensen om Henriette Hørlücks interesssante 
historie og viste rundt på skolen, der rummer omfattende skolehistoriske sam-
linger.
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