Selskabet for Skoleog Uddannelseshistorie 2016
Ved Else Hansen, formand

Der blev tegnet nye streger i det uddannelseshistoriske landskab i 2016 med
flere udgivelser om universiteterne. Pelle Oliver Larsen udgav Professoratet,
som behandler magtkampene ved Det Filosofiske Fakultet i København i årene 1870-1920: Hvordan blev man professor? Hvad var beslutningsgrundlaget
for udnævnelsen? Niklas Olsen, Karl Christian Lammers og Palle Roslyng-Jensen har redigeret antologien Nazismen, universiteterne og videnskaben, hvor det
undersøges, hvordan forskellige videnskabsfag og videnskabsfolk ved de danske
universiteter reagerede på udfordringerne fra nazismen i perioden fra 1933 til
1945. Syddansk Universitet fejrede i september sit 50-årsjubilæum med udgivelsen af antologien En verden af viden. Syddansk Universitet 1966-2016, som er redigeret af Jeppe Nevers. Selskabet hilser det velkomment, at universitetshistorie
således er trukket frem til særskilt behandling i flere udgivelser.
En anden af årets vigtige udgivelser er Mette Buchardts Kulturforklaringer. Uddannelseshistorier om muslimskhed, hvor hun undersøger, hvordan det blev muligt og meningsfuldt overhovedet at omtale grupper af børn i den danske folkeskole som muslimske elever.
Uddannelseshistorie fik megen opmærksomhed i 2016, også da Dansk Skolehistorie vandt prisen som årets historiske bog samt videnskab.dk’s hædrende
omtale-pris.
Dansk Skolemuseums samlinger, som siden museets lukning i 2008 har været
opbevaret i containere, er takket være en donation fra A.P. Møller Fonden i løbet af det seneste halve år blevet gennemgået, sorteret og fordelt til en lang række
museer og skolehistoriske samlinger. Dette projekt har været styret af professor
mso Ning de Coninck-Smith og er gennemført i samarbejde med Nationalmuseet og AU-Library, Campus Emdrup. Samlingen af anskuelsestavler, billedsamlingen, studiesamlingen, Trøst Hansens sognekort m.v. er under digitalisering, og
de bliver en del af en digital platform: Skolehistorien.dk, der formidler skolehistorisk viden og skaber forbindelser mellem skolehistorisk interesserede museer,
biblioteker og øvrige interesserede institutioner. Der blev i oktober afholdt et seminar om den videre digitale formidling af samlingen. Erik Nørr repræsenterer
Selskabet i projektets tilsynskomité. Selskabet vil fortsat følge tilgængeliggørelsen
af de skolehistoriske genstande.
Med årbogen Uddannelseshistorie bidrager selskabet hvert år til at sætte fokus
på et emne inden for uddannelseshistorie med en række forskningsbaserede bi259

drag samt med en oversigt over årets politiske tiltag og med en fyldig anmeldelsessektion. Suppleant til styrelsen, Karoline Baden Staffensen, er trådt ind i redaktionen.
Nyhedsbrev om Uddannelseshistorie er udsendt fem gange i 2015, og det har
især fokuseret på selskabets egne aktiviteter. Nyhedsbrevet modtager gerne information om nye uddannelseshistorisk relevante initiativer, arrangementer og
udgivelser. Nyhedsbrevet redigeres af styrelsesmedlemmerne Mette Buchardt og
Else Hansen.
Uddannelseshistorie 2016 havde tema om det moderne universitet. Årbogen
blev præsenteret ved et seminar afholdt i samarbejde Tidsskrift for Arbejdsliv, der
netop havde udgivet et temanummer om arbejdsforholdene på universiteterne.
Det gav mulighed for et fælles arrangement med oplæg om universiteternes historie og forhold på dagens universiteter. Direktør Svend Larsen, Statsbiblioteket, indledte med foredraget ”Næsten ikke et ord om Humboldt – Træk af universitetets idéhistorie i Danmark i første halvdel af det 20. århundrede”. Derefter
talte Else Hansen, Rigsarkivet, om ”Universiteter og idealer i velfærdsstaten”. Det
første af de aktuelle foredrag blev holdt af Miriam Madsen: ”Målstyrede universitetsuddannelser og kalkulerende studerende”. Den nyligt afgåede formand for
Dansk Magisterforening, Ingrid Stage, afsluttede med oplægget ”Managementledelse og politisk detailregulering giver urimeligt hårde arbejdsvilkår”. Arrangementet blev støttet af Dansk Magisterforening. Det velbesøgte seminar blev rundet af med paneldebat og gode spørgsmål fra tilhørerne.
Ved generalforsamlingen blev en række styrelsesmedlemmer genvalgt, nemlig
Jesper Eckhardt Larsen, Børge Riis Larsen og Lisa Rosén Rasmussen. Derimod
ønskede Anne Katrine Gjerløff at træde ud af bestyrelsen, og hun blev takket for
indsatsen i styrelsen. Mette Buchardt blev valgt som nyt medlem af styrelsen, og
Karoline Baden Staffensen valgtes som suppleant. Styrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer, som har gjort det muligt at vælge op til tre suppleanter til styrelsen. De fremlagte vedtægtsændringer blev vedtaget af generalforsamlingen. Ved den efterfølgende konstituering blev Else Hansen genvalgt som
formand og Jesper Eckhardt Larsen som ansvarshavende redaktør.
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