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Forord 

En hilsen på 70-årsdagen 

Anledningen til denne skolehistoriske hilsen er, at professor, dr.pæd. Vagn Skovgaard
Petersen fylder 70 år den 31. maj 2001. Da han fyldte 60 år, udgav Selskabet for Dansk 
Skolehistorie et festskrift som en hyldest til ham. Titlen på festskriftet er Skole - Dannelse 
- Samfund og afspejler spændvidden og dybden i Vagns videnskabelige og pædagogiske 
arbejdsområde. Søren Ehlers kalder det Vagns fiskedræt og netværksdannelse. 

Denne hilsen er ikke et festskrift, men en hilsen for at fejre det menneske, som ikke 
ønsker at være i centrum, men som oftest er et naturligt midtpunkt i de sammenhænge, 
han optræder i, fordi han er vidende og begavet, hensynsfuld og lydhør. Selskabet for 
Dansk Skolehistorie, Dansk SkolemuseiJm og medarbejdere ved det fhv. Institut for 
Dansk Skolehistorie ved den fhv. Danmarks Lærerhøjskole, nu Danmarks Pædagogiske 
Universitet, ønsker Vagn tillykke med 70-årsdagen for dermed at markere den særlige 
betydning han har haft for de tre områder, som han på utrættelig vis har arbejdet for. 

Skriftets titel Institut - Selskab - Museum antyder, at Vagn fortsat udøver sit fiskedræt 
og er netværksdanner, og vi vil hermed gerne sende ham en hilsen som et erindringsbil
lede. Lejf Degnbois, Ingrid Markussens og Søren Ehlers' artikler har hver deres indfalds
vinkel til Institut for Dansk Skolehistorie. Keld Grinder-Hansen beretter om Dansk Skole
museum i perioden 1887-1934. 

En særlig hilsen er bibliografien over Vagns litterære produktion, oversigten over hans 
virke i Selskabet samt indholdsoversigten over årbogen 1967-2000. Det er vort håb, at den 
måske kan have fødselarens særlige bevågenhed, da han i mere end ti år har talt om at få 
udarbejdet en sådan oversigt. 

Planlægningen af skriftet, som er udgivet af Selskabet for Dansk Skolehistorie og 
Dansk Skolemuseum, er foretaget af Lejf Degnbol, Søren Ehlers, Keld Grinder-Hansen, 
Inger Schultz Hansen og Erik Nørr. 

Til trykningen er der givet støtte fra Alfred Goods Fond, hvorfor vi siger hjertelig tak. 

Inger Schultz Hansen 
Erik Nørr 
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Vagn Skovgaard-Petersen og 
Institut for Dansk Skolehistorie 
Af Lejf Degnbol 

Indledning 
I festskriftet til Vagn Skovgaard-Petersens 60-års dag den 31. maj 1991, Skole Dannelse 
Samfund, gjorde redaktørerne kort rede for Vagns meritter indtil da og omtalte også smukt 
hans faglige og menneskelige kvaliteter. Jeg vil gerne uddybe det lidt ved at fortælle noget 
om den side af ham, jeg kender mest til, nemlig hans virksomhed på Institut for Dansk 
Skolehistorie. Det bliver en ret personligt præget beretning, men samtidig vil jeg gerne 
fortælle lidt om instituttet og dets oprettelse. Hertil må jeg benytte trykte kilder. Det er 
ikke instituttets historie, der hermed bliver beskrevet, men i denne hilsen til Vagn har jeg 
lyst til at nævne så mange som muligt af de medarbejdere, der har været på instituttet i de 
mange år, han har været ansat der. I en stor del af denne tid har han selv været instituttets 
leder. 

Instituttets oprettelse 
Danmarks Lærerhøjskole blev en højere læreanstalt ved lov af 25. februar 1963.' De fire 
første professorater var dog allerede oprettet i 1958.2 Lærerhøjskolens daværende rektor, 
Ernst Larsen, arbejdede stærkt for, at Lærerhøjskolen kunne få denne status.3 Hans efter
følger som rektor, Harald Torpe, har fortalt om hans interesse for dansk skolehistorie og 
hans bestræbelser for at indstille Torpe på at arbejde for sagen herunder for det institut, 
han gerne ville have oprettet, men som han ikke kunne foreslå, før der var ansat en per
son, der kunne tage opgaven op. 

Samtidig med at Ernst Larsen gik af som rektor i 1964, blev Roar Skovmand, der havde 
været direktør for ungdomsundervisningen i Undervisningsministeriet, på Ernst Larsens 
initiativ kaldet til professor i historie på Lærerhøjskolen. Harald Torpe oplyser, at Skov
mand blev ansat uden opslag efter de meget sjældent anvendte regler, der sagde, at ansæt
telse kunne ske ved enstemmig indstilling fra lærerrådet, hvis »ingen anden blot tilnær
melsesvis i samme grad ville kunne siges at opfylde de krav, der stilles til professorer på 
Lærerhøjskolen«, og »at hans kvalifikationer er godtgjort på en sådan måde, at han må si
ges at være andre, der kunne ventes at komme i betragtning, afgjort overlegen«. 

Torpe mener, at det var af stor betydning for instituttets oprettelse, at Danmarks Læ-

l. Ingrid Markussen: Da Danmarks Lærerhøjskole blev højere læreanstalt. I Festskrift til Roar Skovmand. 
Årbog for Dansk Skolehistorie 1978, s. 189 ff. 

2. Erik Jensen: I Fordommenes Tid, 1995, s. 23. 
3. Ernst Larsen: Danmarks Lærerhøjskole 1950-64. Udgivet ved Harald Torpe 1981. 
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Ingrid Markussen blev ansat I. 
august 1966 som den første 
fastallsatte medarbejder ved 
Institut for Dansk Skolehistorie. 
Foto: Illstitut for Kulturstudier, 
Universitetet i Oslo 2000 

rerhøjskoles administrator, Erik Jensen, var stærkt historisk interesseret. Skovrnand har 
fortalt, at Erik Jensen kort efter Skovrnands ansættelse kom til ham og orienterede ham 
om ideen om et skolehistorisk institut. Torpe var ikke i tvivl om, at Ernst Larsen stod bag 
denne henvendelse. Skovrnand var meget interesseret, og foruden ham deltog Harald 
Torpe, Ernst Larsen, Carl Aage Larsen, Kjeld Winding, Erik Jensen og Kjerstine Nielsen 
i de indledende drøftelser. Der var ingen indvendinger i lærerrådet heller ikke mod et for
slag om, at instituttet i første omgang var tænkt som et forskningsinstitut. Men på længe
re sigt mente man dog, at der også måtte blive tale om undervisning. Lærerhøjskolens 
beretninger og beretningerne i Årbog for Dansk Skolehistorie viser da også, at der til sta
dighed er blevet undervist i forskellige sammenhænge. 

Instituttet begyndte til august 1965 med kandidatstipendiat Gunhild Nissen som eneste 
ansatte. Roar Skovrnand påtog sig ledelsen, men var samtidig professor i historie. Insti
tuttets bestyrelse bestod af deltagerne i de indledende drøftelser samt K. E. Bugge, K. 
Grue Sørensen og Robert Hellner. Skovrnand var formand og Inger Nørgaard sekretær. 

Torpe fortæller, at instituttets oprettelse lidt senere blev markeret ved en festlig og 
betydningsfuld sammenkomst på Jægerspris Slot. Til stede var undervisningsminister K. 
B. Andersen, departementschef Ejler Mogensen, kontorchef Kjeld Gleerup, Danmarks 
Lærerforenings formand Stinus Nielsen, professor, dr.phil. K. Grue Sørensen, professor 
Carl Aage Larsen, professor dr.phil. Kjeld Winding, overbibliotekar Robert Hellner, lek
tor, dr.theol. K. E. Bugge, kandidatstipendiat Gunhild Nissen, pædagogisk inspektør Kjer
stine Nielsen, administrator Erik Jensen, assistent Inger Nørgaard, rektor Harald Torpe 
samt værtsparret Roar Skovrnand og hans kone Inger Dahl. Man må sige, at instituttet 
blev oprettet med maner. Instituttet fik sin første faste medarbejder den l. august 1966. 
Det var mag.art. Ingrid Markussen, nu dr.philos. og professor i Oslo. Hun blev ansat som 
amanuensis og blev senere lektor og var til sidst docent. To år senere blev cand.mag. Vagn 
Skovgaard-Petersen ansat som afdelingsleder. 
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Selvom instituttet ikke skulle undervise fra begyndelsen, viser Lærerhøjskolens be
retning for læseårene 1964-66, at undervisning meget hurtigt er blevet taget op. Roar 
Skovmand skriver: »Endelig har dr. Bugge og professor Skovmand siden september ledet 
en studiekreds i instituttets lokaler med emnet »Studiekreds over den danske skoles hi
storie i tiden mellem de to verdenskrige«. Det har antagelig været fra september 1966.4 

Mange medarbejdere 
Professor Roar Skovmand blev pensioneret 31.7.1978 efter at være fyldt 70 år. Den 
1.6.1980 blev Vagn Skovgaard-Petersen professor i historie med særligt henblik på sko
lehistorie. Så var der altså stadig kun 2 af de tre faste stillinger besat. Ellen Nørgaard blev 
ansat som lektor ved instituttet fra 1.12.1981. Professorskiftet medførte således, at der 
sparedes en stilling på det skolehistoriske område i 3 år og 4 måneder. 

Der var i tidens løb ansat en række stipendiater ved instituttet, ligesom der også på for
skellig måde blev tilknyttet andre medarbejdere. Jeg vil gerne så vidt muligt nævne dem 
alle sammen. Der kan selvfølgelig ikke her blive tale om en fuldstændig redegørelse for 
de mange medarbejderes virksomhed og deres projekter. Jeg håber ikke, at jeg helt har 
glemt nogen, men det kan være svært at skelne skarpt mellem de mange samarbejdspart
nere og de ansatte medarbejdere. Jeg vil heller ikke her kunne gøre helt sikkert rede for 
de ansattes ansættelsesforhold og -perioder. Ud fra beretningerne fra Lærerhøjskolen og 
de næsten årlige beretninger fra instituttet i Årbog for Dansk Skolehistorie, skal jeg for
søge med en kort omtale. De allerfleste af beretningerne i årbogen er i øvrigt skrevet af 
Vagn Skovgaard-Petersen. Omtalen vil ikke være tilstrækkelig til alle formål, men jeg me
ner, den må kunne blive tilstrækkelig til, at Vagn og vi andre kan mindes dem alle sammen. 

Afdelingsleder ved Institut for Kristendomskundskab dr.theol. K. E. Bugge blev i 1967 
knyttet til instituttet som ekstern lektor i skolehistorie. 

I 1968 igangsatte instituttet med støtte fra det humanistiske forskningsråd en indsam
ling af kildemateriale vedrørende friskolens historie. Den blev foretaget af friskolelærer 
Eilif Frank. 

I 1971 blev cand.mag. Ellen Nørgaard ansat som kandidatstipendiat med reformpæda
gogikken i mellemkrigstiden som arbejdsområde. Fra 1974 var hun seniorstipendiat. Fra 
1.12.1981 var hun som nævnt ansat som lektor ved instituttet. 

Cand.mag. Hanne Engberg var ansat som seniorstipendiat fra 1.9.1977. Fra efteråret 
1979 var stipendiet midlertidigt afbrudt på grund af medlemskab af Folketinget. Hun var 
igen seniorstipendiat fra 1.4.1982 til 31.1.1983 (se større afhandlinger). 

Fra 1.1.1976 til 31.12.1978 var cand.pæd. Else Karlshøj ansat som kandidatstipendiat. 
Hendes emne var folkeskolernes centralisering i landkommunerne 1937-58. Instituttet ud
gav i 1991 hendes »Hovedkilder til skolestatistik vedrørende landkommuner 1935-1964«. 

4. Det foregående bygger især på Harald Torpe: Aldrig løses Mand af Lære. Bidrag til Danmarks Lærer
højskoles historie med hovedvægt på tiden 1959-1977, 1988, s. 183-186. Harald Torpe: Roar Skovmand. 
En hilsen på 70-årsdagen. I Ingrid Markussen og Vagn Skovgaard-Petersen (red.): Festskrift til Roar Skov
mand 15. juli 1978. Årbog for Dansk Skolehistorie 1978, s. 7-10; Roar Skovmand: Skolehistorien - et for
sømt område. I Vagn Skovgaard-Petersen (red.): Årbog for Dansk Skolehistorie 1967, s. 7-14, og Roar 
Skovmand: Institut for Dansk Skolehistorie. I Harald Torpe: Danmarks Lærerhøjskole. Læseårene 1964-66, 
1973, s. 101 ·02. 
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Fra 1.2.1979 til 31.7.1981 var cand.mag. Jørgen Ask Pedersen kåndidatstipendiat. Han 
arbejdede med en undersøgelse af undervisning af børn på Island 1805-1846. 

Cand.mag. Vagn Hansen arbejdede fra 1.2.1979 til 31.7.1981 som kandidatstipendiat 
med købstadskolens udvikling 1900-1958. Upubliceret manuskript: Købstadskolens ud
vikling i det 20. århundrede - med tilbageblik på udviklingen siden 1890. Institut for 
Dansk Skolehistorie, 1981. 

Cand.mag. Kaare Ulrich Jessen var ansat som kandidatstipendiat fra 1.8.1980 til 
28.2.1983 med emnet den vestjyske skoleordning 1875-1905. Utrykt manuskript i Institut 
for Dansk Skolehistorie, nu Danmarks Pædagogiske Universitet. 

Fra 1.8.1981 til 31.7.1984 var cand.phil. SØren Ehlers kandidatstipendiat med emnet 
det grundtvigske alternativ til den offentlige skole i første halvdel af det 20. århundrede. 
Fra 1.7.1986 var han seniorstipendiat (se større afhandlinger) . 

Fra 1.9.1984 til 31.3.1985 var cand.mag. Eva Auken ansat i jobskabelse på instituttet. 
Hendes opgave var en registrering af museernes skolehistoriske materiale. Upubliceret 
manuskript i Institut for Dansk Skolehistorie, nu Danmarks Pædagogiske Universitet. 

I skoleårene 1982 -1988 var overlærer Lejf Degnbol ansat i kombinationsstilling med 
2/5 tid på instituttet. Hans emne var folkeskolens undervisningsplaner, herunder især 
timefordelingsplanerne. Upubliceret manuskript i Institut for Dansk Skolehistorie, nu 
Danmarks Pædagogiske Universitet. Kopierede tekstsamIinger i Danmarks Pædagogiske 
Bibliotek. 

Cand.mag. Nete Balslev Wingender var ansat i jobskabelse 1.12.1983-30.6.1984. Hen
des opgave var en registrering af åndssvageinstitutionen Gammel Bakkehus' arkiv. Re
gistraturen »Gl. Bakkehus 1855 - ca. 1970, Arkivregistratur«, Kbh. 1984, blev udgivet af 
Landsarkivet for Sjælland m.v. Fra 1.2.1985 var hun kandidatstipendiat med emnet Børn 
i åndssvageskolen 1855-1902. - Levevilkår, opdragelse og undervisning. Licentiatgrad 
1990 (se større afhandlinger). 

Cand.mag. Ning de Coninck-Smith var 1984-1987 kandidatstipendiat med emnet børns 
liv i og omkring folkeskolen i København ved århundredskiftet. Licentiatgrad (se større 
afhandlinger). Dr.phil. 2000 (se større afhandlinger). Nu i U.S.A. 

Cand.phi l. Adda Hilden og cand.psych. Peter Berliner var 1986- 1987 tilknyttet insti
tuttet som forskningsrådsstipendiater. Adda Hilden arbejdede med pigeskoler og kvinde
lig læreruddannelse (se større afhandlinger). Peter Berliner var kun ansat til udgangen af 
1986. Han arbejdede med et projekt om skolen i Grønland og den tredje verden og et for
søg på at forklare udviklingsproblemer i den grønlandske skole i dag (se større afhand
linger). 

I efteråret 1987 var Kjeld F. Nielsen i jobskabelse. Han arbejdede med at afdække bør
neinstitutionernes historie, og han medvirkede til, at et historisk materiale fra en instituti
on på Vesterbro blev reddet og anbragt på Danmarks Pædagogiske Bibliotek. 

Fra 1.3.1988 og til 5 år efter instituttets nedlæggelse var tidligere seminarierektor og 
undervisningsinspektør Tage Kampmann tilknyttet som seniormedarbejder. Det resultere
de i en hel række bøger, hvoraf den vigtigste er nævnt under større afhandlinger.5 

5. Se Vagn Skovgaard-Petersen : En senior-medarbejder går af. Uddannebeshi,torie 1997, s. 215-222. 
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Kandidatstipendiat Gunhild 
Nissen var den første ansatte 
ved instituttet, da lederen Roar 
Skovmand egentlig tilhørte 
Historisk Institut. Her ses hun i 
forbindelse medforsvaret af dis
putatsen: Bønder, Skole og 
Demokrati på Lærerhøjskolen i 
1972. Foto: Politiken 

Da den tidligere undervisningsdirektør for folkeskolen og seminarierne, Hans Jensen, i 
1985 tog sin afsked som skoledirektør i København, udtalte han i et interview i Berlingske 
Tidende: »- jeg har fået følere fra Danmarks Lærerhøjskoles skolehistoriske institut, der 
gerne vil have mig til at skrive nogle erindringer.« Hans Jensen blev seniormeda"rbejder 
ved instituttet. Hans opgave var at beskrive arbejdet i folkeskolens Læseplansudvalg 
1965-75, men han nåede ikke at fuldføre den, inden han døde i 1992.6 Han efterlod to 
manuskripter, som Kirsten Eskildsen med nænsomhed har benyttet i den i noten anførte 
bog. 

Assistent Inger Nørgaard var sekretær på instituttet fra oprettelsen til 1969. Hun blev 
senere fuldmægtig i Lærerhøjskolens administration. Assistent Margit Jørgensen var se
kretær fra 1969 til 1982, assistent Kirsten Rohde fra 1981 til 1988 og assistent Henny Riis 
fra 1988 til maskinerne tog over, og det de ikke kunne udføre, måtte undværes eller 
udføres af de videnskabelige medarbejdere. 

Bibliotekar Gudrun Heltoft ledede instituttets bibliotek fra 1973 til sin død i 1980. Fra 
1980 til nu har biblioteket været passet af bibliotekar Johan Qvistgaard. Biblioteket eksi
sterer nemlig endnu, dog vist uden de mange tidsskrifter, der var så gode at have ved 
hånden. 

Større afhandlinger 
Gunhild Nissen blev i 1972 dr.pæd. på afhandlingen »Bønder Skole og Demokrati. En 
underSØgelse i fire provstier af forholdet mellem den offentlige skole og befolkningen på 

6. Kirsten Kjersgaard Eskildsen: Med omhu og overblik. Hans Jensen og folkeskolen. 1997, s. 7. 
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landet i tiden ca. 1880-1910«. Hun er nu professor i historie ved Roskilde Universi
tetscenter. 

Vagn Skovgaard-Petersen blev dr.pæd. i 1976 på afhandlingen »Dannelse og Demo
krati. Fra latin- til almenskole. Lov om højere almenskoler 24. april 1903.« 

Ellen Nørgaard blev i 1977 dr.pæd. på afhandlingen »Lille Barn, hvis er du? En skole
historisk undersøgelse over reformbestræbelser inden for den danske folkeskole i mel
lemkrigstiden«. 

Ingrid Markussen blev i 1991 dr.philos. på Oslo Universitet på afhandlingen »Til Ska
berens ære, Statens Tjeneste og Vor Egen Nytte. Pietistiske og kameralistiske ideer bag 
fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet«. 

Søren Ehlers blev i 2000 dr.pæd. på afhandlingen »Ungdomsliv. Studier i den folkeop
lysende virksomhed for unge i Danmark 1900-1925«. 

Ning de Coninck-Smith blev ligeledes i 2000 dr.phil. på Syddansk Universitet i Odense 
på afhandlingen »For Barnets Skyld. Byen, Skolen og Barndommen 1880-1914«. 

K. E. Bugge: »Vi har rel' gion. Et skolefags historie 1900-1975«. 1979. Fortsættelse: K. 
E. Bugge: »Vi har stadig rel' gion«. 1994. 

Hanne Engberg: »Historien om Christen Kold - en skolehistorisk afhandling«, 1985. 
Ingrid Markussen: »Visdommens lænker. Studier i enevældens skolereformer fra 

Reventlow til skolelov«, 1988. 
Peter Berliner: »Afhængighed og Udfordring. Skolen i Grønland og i den tredje ver

den«, Institut for Dansk Skolehistorie, 1987. 
Ning de Coninck-Smith: »Børn og skole i København 1840-1920«, 1988. Licentiat

afhandling. 
Nete Balslev Wingender: >>>> •• Drivhuset for den sygnende Plante!« .. Børn og opdra

gelse i åndssvageanstalten GI. Bakkehus 1855-1902«, 1992. Lettere bearbejdet udgave af 
licentiatafhandling fra 1990. 

Tage Kampmann: »Kun spiren frisk og grøn. Læreruddannelse 1945-1991 «. Dansk 
Læreruddannelse 1791 -1991, Bind 2, 1991. 

Adda Hilden: »Fromme, stærke Kvinder. Lærerindeuddannelse 1880-1950«. (Del af 
Dansk Læreruddannelse 1791 - 1991, Bind 3, 1993, der også indeholder Erik Nørr: 
»Lokalsamfundenes kamp om seminariedriften 1791-1991 Enkeltseminarier. Lovgivning 
og bibliografi)«. 

Som det kan ses, spænder instituttets forskning over mange skoleformer, således fol
keskolen i by og på land, den højere skole, ungdomsundervisningen, friskolen, lærer
uddannelsen, den grønlandske skole, den islandske skole, åndssvageskolen og børneinsti
tutionerne. 

Personlige indtryk 
I 1975 blev jeg første gang optaget på et kursus på Institut for Dansk Skolehistorie. Ved 
optagelsen blev vi opfordret til at ringe til instituttet. Det havde jeg ikke prøvet før, men 
jeg ringede og talte med Vagn. Han fortalte mig om et arrangement på Lærerhøjskolen, 
horn jeg kunne komme til, hvis jeg var interesseret. Så kunne vi snakke sammen bagefter. 
Jeg tog derind og traf Vagn, der bagefter foreslog, at vi gik over på instituttet. Der gav han 
sig god tid. Jeg fik straks det indtryk, at han uden at kende mig ret meget bare mente, at 
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Institutlederen efter 1. juni 1980 ved arbejdet på instituttet ca. 1985. Foto: Lejf Degnbol 

instituttet godt kunne bruge mig. Det var som om, det var en ansættelsessamtale. Vagn 
havde i virkeligheden i anledning af den nye skolelov søgt medarbejdere til »En under
søgelse af spørgsmålet, hvilke ændringer i samfund og skole der har fremkaldt behovet 
for en ny skolereform så kort tid efter reformerne i 1958«. 

Jeg havde søgt optagelse, fordi jeg mente, jeg kunne bruge instituttet til at blive kloge
re på spørgsmål om skolesystemets udvikling. Jeg havde deltaget i mange kurser i psy
kologi og pædagogik og i skolefag, og jeg var meget interesseret i skolens udvikling eller 
innovation. Jeg havde været medlem af Selskabet for Dansk Skolehistorie fra dets stiftel
se, og jeg var kommet til den overbevisning, at der kun kunne laves overfladiske ændrin
ger i skolen uden kendskab til dens historie. 

r denne første samtale fik jeg i høj grad indtryk af, at jeg var antaget som medarbejder. 
Det var tydeligt, at dansk skolehistorie var vigtig, og der var et arbejde, der skulle gøres. 
Der var undersøgelser, der skulle foretages, og der skulle skrives. Vagn spurgte mig, om 
jeg var skrivevant. Jeg blev lidt forbavset over dette spørgsmål, men jeg tillod mig at svare 
bekræftende. Dengang hørte det med til lærernes arbejde at skrive mange mere eller min-
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dre omfattende udtalelser fra lærerråd og fælleslærerråd til myndighederne. Man havde 
kun chancer for at få gennemført en sag, hvis den byggede på ordentlig undersøgelse, og 
skrivelserne var ordentligt formuleret. Det glædede mig, at Vagn også lagde vægt på den 
sproglige fremstilling. Jeg var ikke i tvivl om, at et kursus på instituttet på 105 timer 
kunne dygtiggøre mig i nogle retninger, som jeg fandt vigtige. Det var også tydeligt, at 
Vagn gerne så, at instituttet kunne lære noget om folkeskolen ved et møde med folk med 
praktisk kendskab til den. 

Nogle tidligere ansatte på instituttet har fremhævet Vagns omsorgsfulde interesse for 
sine medarbejdere både i faglig og menneskelig henseende. Den er i høj grad karakteri
stisk for ham. Ved mit første møde med ham var hans attitude dog en anden. Da var det 
instituttet, der havde brug for mig. Og det er i grunden heller ikke så galt i sådan en si
tuation. 

Jeg omgikkes ikke nogen til daglig, som jeg syntes kunne hjælpe mig at forbedre mit 
sprog. Det viste sig, at Vagn kunne og ville, og det viste sig tilsyneladende til hans over
raskelse, at jeg fandt anledning til også at foreslå forbedringer i hans. Men sådan var det 
også foregået på instituttet tidligere. Roar Skovmand udtrykte engang stor forbavselse og 
glæde over, at Else Karlshøj , der var kandidatstipendiat, ufortrødent gik i gang med at 
rette sprog hos ham, »gamle mand«, når hun så noget igennem for ham. 

Jeg har kunnet lære meget af Vagns fine dannelse. For ikke så lang tid siden reagerede 
jeg på, at han skrev, at skolen skulle virke til civilisation. Jeg tænkte på kolonialisme og 
disciplinering. Jamen jeg mener det, sagde han, og så forklarede han ordet som udvikling 
af kultur. Jeg indså, at misbrug af ord og begreber ikke må føre til for hurtig undladelse 
af brug af dem. Derved mister sproget værdifulde ord, og tanken værdifulde begreber. 

På det skolehistoriske institut var der små hold, der da også blev kaldt studiekredse. Der 
kunne godt være to lærere til stede. De var der også for at lære noget. Der kunne derfor 
være et meget tættere forhold mellem lærere og studerende end sædvanligt også på 
Lærerhøjskolen. Noget tilsvarende kunne dog også opleves andre steder f.eks. på det li
geledes lille Institut for Kristendomskundskab, selvom holdene der var større, og det der
for sikkert ikke var alle, der oplevede det. 

Det var en utrolig god oplevelse dengang at være i et miljø, hvor ligeværdighed mel
lem undervisere og studerende var en selvfølge. Det var uden tvivl meget udviklende for 
begge parter. Det var nok i høj grad et gennemgående træk på Lærerhøjskolen, hvor de 
studerende så ofte var ældre end lærerne, og hvor det var dem, der havde den praktiske 
erfaring. Der skulle i virkeligheden meget høje akademiske kvaliteter til for at modsvare 
de studerendes store forspring i praktisk erfaring. Der skulle også meget fine menneske
lige kvaliteter ti l. Det er ikke så let for undervisere at vedgå, at de ikke så ubetinget er de 
klogeste, og så alligevel bevare troen pa, at de har noget at give. Både Roar Skovmand og 
Vagn Skovgaard-Petersen havde faglig sikkerhed og menneskelig kvalitet, så de turde 
lære af deres studerende. 

Jeg tør god I sige, at jeg kender ikke nogen akademiker, der er mere fri for såkaldt aka
demikerhovmod end Vagn. For ham er der ikke forskel pa menneskers værdi og slet ikke 
på grund af noget som helst formelt. Det er en god baggrund for at kunne inspirere og 
motivere menne~ker. Men så kræver det nok også en stor evne til at se bort fra, hvad der 
tjener en selv personligt, og se meget mere på, hvad der tjener andre mennesker og den 
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sag, man selv og de andre skal fremme. Den evne har Vagn i usædvanlig grad. Det har 
aldrig været hans egen anseelse, det gjaldt. Jeg havde ikke nogen akademiske forudsæt
ninger, men efter et par år begyndte han at tale om muligheden for, at jeg kunne få en eller 
anden form for stipendium. Jeg troede absolut ikke på, at det kunne lade sig gøre, og jeg 
syntes også, at man skulle være godt uddannet til det arbejde, man skulle give sig af med. 
Vagn undersøgte dog ufortrØdent mulighederne. Der var ikke mange, men Vagn mente, at 
det manglede bare, at kvalificerede folk fra skolen ikke kunne blive ansat på Lærer
højskolen, og en skønne dag havde han både pengene og tilladelsen til at ansætte mig på 
deltid i en kombinationsstilling med mit arbejde i folkeskolen. 

Jeg var ret hurtigt kommet ind i institutrådet. Jeg var lidt betænkelig ved at påtage mig 
arbejdet, fordi jeg var bange for et tidsrøvende arbejde, der tog for meget fra mit arbejde 
i skolen og ikke direkte gav noget tilbage til det. Men en kandidatstipendiat tilskyndede 
mig stærkt til det og overbeviste mig ved at sige, at arbejdet der var meget fagligt uddan
nende. Det kom jeg i høj grad til at sande.7 

Nu eksisterer Danmarks Lærerhøjskole ikke mere. Vi har i stedet fået Danmarks Pæ
dagogiske Universitet. Hvordan videreuddannelse og forskning vil udvikle sig, kan man 
ikke vide på nuværende tidspunkt. For mig er det smerteligt, at der er skabt afstand mel
lem folkeskolen og den højeste pædagogiske fagkundskab ved, at almindelig efteruddan
nelse er fjernet fra den højere læreanstalt. 

Jeg ved ikke, hvordan noget, der modsvarer de tidligere forhold, vil kunne skabes under 
ændrede forhold, men jeg ved, at det er let at nedbryde og nedlægge noget, det har kostet 
mange år og dygtige menneskers alvorlige og samvittighedsfulde indsats at opbygge. Jeg 
håber, at den indsats, der er gjort på Lærerhøjskolen for dansk skolehistorie vil blive vi
dereført. Skolehistorien er uhyre vigtig for skolen, både for at det bedste i traditionerne 
kan videreføres, og for at nødvendig fornyelse kan ske. I kombinationen af højere lære
anstalt og efteruddannelse havde Lærerhøjskolen selv en værdi, der burde have været 
videreført. 

Det er svært at forestille sig, at et miljø, der svarer til det, som Vagn og andre byggede 
op på Lærerhøjskolen, kan bygges op igen. Godt nok har vi fået Dansk Skolemuseum, 
men det eneste sted, hvor lærerne kunne komme i en virkelig indgribende kontakt med 
skolehistorisk forskning var Danmarks Lærerhøjskole, og den havde nu mange års tradi
tion at bygge på. Efter min mening er en afbrydelse af forbindelsen mellem forskningen 
og efteruddannelsen i det hele taget en katastrofe for skolen, ogjeg tror, den vil være aller
mest katastrofal på det skolehistoriske område. Vagns og instituttets arbejde har i hvert 
fald bevist værdien af noget, som burde være umisteligt. 

Bag Vagns engagement for sine studerende lå en dyb forståelse for skolehistoriens 
betydning for skolens børn. Han forstod, at skolen havde brug for sin historie. Heri kunne 
han og jeg mødes, og når jeg taler for mig selv, er jeg overbevist om, at jeg taler på et 
meget stort antal studerendes vegne. Jeg havde fra mit hjem, en lille toklasset landsbys
kole, fået en stor interesse for værdierne i skolen. Den interesse tror jeg mange har. Den 
toklassede skole er fortid, men det behøvede dens værdier ikke at være, jf. Aksel Leths 

7. Jf. Søren Ehlers artikel i dette skrift. 
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lille artikel om den i Uddannelseshistorie 1985.8 Fortidens skole har rummet megen 
afskrækkende pædagogik. Den er det nyttigt at vide noget om. Den har også rummet 
mange fine pædagogiske værdier, som vi kan hente inspiration i. Vi behøver ikke at opfin
de det hele fra bunden af. Slægtens erfaring bør komme nutiden og fremtiden til gode -
også selvom der sker traditionsbrud. 

Vagn har vist også prøvet at gå i en landsbyskole, men det er nok ikke derfra han har 
sin fine fornemmelse for værdi og kvalitet i skolen. Han har sine fleste skoleerfaringer fra 
eksamensskoler. Han har dog også i sine meget unge dage en tid været førstelærer i den 
stråtækte toklassede Gørløse Skole, som er en af Frederik d. 4.s såkaldte rytterskoler fra 
1720' erne. Alligevel gætter jeg på, at hans store interesse for folkeskolen og dens børns 
ve og vel mest stammer fra omgangen og samtalerne med de mange lærere, der søgte hans 
viden på Lærerhøjskolen. Det var ofte meget erfarne lærere, som følte et stort behov for 
at kvalificere sig til at være med til at gennemføre forandringer i skolen. Det var ofte trav
h; skoleinspektører, og det kunne endda være skoledirektører. 

At der var et stort behov for skolehistorisk viden, viste de mange spørgsmål, der blev 
stillet til instituttet. Vagn tog de henvendelser, instituttet fik fra folk uden for Lærerhøj
skolen, meget seriøst. Der var jo egentlig ingen forpligtelse til at svare på dem, men kunne 
de uden videre besvares, krævede det jo ikke så meget, og var det noget, ingen på insti
tuttet vidste besked med, var det jo i sig selv grund nok til at undersøge det. Instituttet 
kunne hjælpe mange mennesker, som ikke havde andre steder at gå hen, hvor de kunne få 
kvalificerede svar på deres spørgsmål. 

Allerede i Ingrid Markussens beretning fra instituttet i den første årbog fra Selskabet 
for Dansk Skolehistorie, omtaler hun, at instituttets rådgivende virksomhed har givet kon
takter både med interesserede privatpersoner, med lærere, lokalhistorikere og andre. Man 
har også givet vejledning om aflevering af skolehistorisk materiale. Dette har endda givet 
anledning til undersøgelse af sådant materiale. Man har ligeledes givet vejledning om 
skolehistorisk forskning til både lokalhistorikere og til universitetsstuderende med skole
historiske opgaver.9 I sin beretning i årbogen fra 1981 siger Vagn: »Det har været et ar
bejdsrigt år med mange opgaver, herunder også talrige forespørgsler og andre henvendel
ser fra både ind- og udland. Medarbejderne ser frem til, at den 3. stilling bliver besat!« 1O 

Dansk skole har tidligere været meget forskelligt indrettet. Der kan ofte ikke gives 
enkle svar på spørgsmål, som spørgerne finder ganske enkle, for det har kunnet være på 
den ene måde og på den anden måde, og der er ikke mange steder at slå det op, for der er 
ikke skrevet så meget om det. Meget ofte ved selv en meget kyndig skolehistoriker på 
stående fod ikke svar på folks spørgsmål, men han ved hvordan han kan undersøge det. 
Den ret komplicerede forklaring, der kan komme ud af det, er ofte noget af en åbenbaring 
for spørgeren, der ikke havde forestillet sig, at den historiske virkelighed kunne rumme så 
mange muligheder. Det kan på de enkelte områder inspirere til løsninger i dag, der er min
dre stive, end de ellers ville være blevet. 

8. Aksel Leth: Den toklassede landsbyskole, i Uddannelseshistorie 1985. s. 107- 108. Se også f.ek~ . Søren 
Kristian Hansen: Fragmenter fm Ndr. Donnerup Skole, i Give Egnens Museum. Årsskrift 2000, ~. 3-17. 

9. Årbog for Dansk Skolehistorie 1967, s. 147. 
IO. Årbog for Dansk Skolehistorie 1981, s. 189. 
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Institut for Dallsk Skolehistorie var placeret på 1. og 2. sal til højre i Bygning L, som lå 
på del! anden side af Emdrupvej i forhold til Lærerhøjskolens hovedbygning. Den øvrige 
del af bygningen anvendtes af Institut for Dansk Sprog og Litteratur. Foto: Lejf Degnbol 

Den slags spørgsmål udefra er nok et stort problem for mange institutter ved de højere 
læreanstalter. Arbejdet med disse var formentlig ikke noget, man kunne skrive til mini
steriet om. Det var jo hverken undervisning eller forskning, i hvert fald ikke planlagt 
forskning, og så tæller det ikke ret meget i vore managementtider. Når Vagn tillagde en 
samvittighedsfuld besvarelse stor betydning, var det, fordi han forstod, at de var udtryk 
for skolens behov for viden om sin historie. Jeg er ikke i tvivl om, at jo flere spørgsmål, 
instituttet besvarede tilfredsstillende, jo flere blev der stillet. Men antallet af artikler og 
bøger, der efterhånden blev skrevet, nedsatte selvfølgelig på den anden side nok antallet 
af spørgsmål. Blev der ofte spurgt om omtrent det samme, sørgede Vagn for, at der blev 
skrevet en artikel om det. 

Det var et godt miljø, der var for skolehistorien på Lærerhøjskolen. Vagn har haft en 
enorm betydning for Lærerhøjskolen og for dansk skolehistorie og dermed for dansk 
skole ved sin formidable evne til at skabe et miljø for faget. Da der var et Institut for 
Dansk Skolehistorie, var det ikke bare en ensom mand ovre i bygning L. For det første 
var der ansat højt kvalificerede medarbejdere. For det andet blev der gennem kursusvirk
somhed og undervisning på studierne og gennem vidt forgrenede forbindelseslinjer ud i 
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hele landet skabt grundlag for et meget frugtbart miljø. Det fandtes allerede i hans for
gængers tid, men Vagn udviklede i meget høj grad traditionerne, sådan at en masse men
nesker fik tilknytning til instituttet, enten ved at de fik deres gang der, eller ved at de på 
anden måde stod i forbindelse med instituttet. Vagns hjælpsomhed kommer bl.a. til udtryk 
i de utallige bøger, hvori han takkes i forordet for bistand. 

Der var gode muligheder i det lille institut med de små, men udmærkede lokaleforhold. 
Men her kommer Vagns usædvanlig gode egenskaber, faglige som menneskelige, stærkt 
ind i billedet. Det var altid inspirationen og motivationen, han fremmede - for fagets 
skyld og for skolens skyld. Det der lå ham på sinde var først og fremmest børnene i sko
len og i virkeligheden også alle andre studerende. 

Instituttet må have kunnet holde 25 års jubilæum i 1990, men der har nok allerede på 
dette tidspunkt ikke været meget at fejre. Jeg husker ikke, hvornår instituttet mistede de 
samlede lokaler. Jeg har sagt, at instituttet blev oprettet med maner. Jeg tror ikke, det også 
blev nedlagt med maner, da det ved nytår 1992 som spareforanstaltning blev »indpasset 
som en del af det nye Institut for Pædagogik og Uddannelsesforskning«, som det hedder 
i årbogen. Det har været strengt at se det fordum så blomstrende institut lide denne 
skæbne. Men Vagn er ukuelig og fortrøstningsfuld. Han tilføjer, at »det skolehistoriske 
arbejde i både forskning og undervisning fortsætter ufortrødent«.11 Det har det bestemt 
gjort, så længe der var bare en mand tilbage, og denne mand hed Vagn. 

Men efterhånden begyndte en del af hans tanker at koncentrere sig om opbyggelsen af 
et andet miljø for skolehistorien. Det fandt han mulighed for på Dansk Skolemuseum, 
men det er en anden historie. Nu er Danmarks Lærerhøjskole også selv blevet fusioneret 
med andre institutioner. Man må håbe, at det nye Danmarks Pædagogiske Universitet 
også vil dyrke den skolehistoriske forskning og undervisning. Men så vidt jeg kan se, er 
der ikke mange chancer for, at det som hidtil vil kunne ske i nøje forbindelse med skolen 
og lærerne. 

Når tidligere medarbejdere skal karakterisere Vagn, fremhæver de forskellige sider. 
Den omsorgsfulde leder er allerede nævnt. Andre fremhæver den meget kyndige vejleder. 
Han har et fremragende kendskab til kilderne. Når man forgæves havde søgt i arkiverne, 
fik man at vide, hvor man sikkert kunne finde det søgte. De fleste fremhæver foruden den 
faglige dygtighed hans menneskelige egenskaber og nævner hans åbenhed og rummelig
hed. Disse egenskaber kan måske bedst beskrives med navnet på hans disputats: Dannelse 
og Demokrati. 

Il. Uddannelseshistorie 1992, s. 147. 
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Forskningstemaer ved Institut for 
Dansk Skolehistorie 

Af Ingrid Markussen 

Hvad har kendetegnet det arbejde, som foregik ved Institut for Dansk Skolehistorie igen
nem de 26 år Instituttet fungerede som et selvstændigt DLH-institut? Lejf Degnbol og 
Søren Ehlers besvarer spørgsmålet ud fra forskellige indfaldsvinkler i dette skrift. Jeg vil 
følge en tredje vej ved at se på nogle af de forskningstemaer, som Instituttet og dets med
arbejdere kom til at opdyrke. 

I 1966 fik Danmarks Lærerhøjskole ret til at tildele den pædagogiske doktorgrad. De tre 
første d/:pæd.'er Gunhild Nissen, Vagn Skovgamu-Petersen og Ellen NØrgamu, var alle 
tilknyttet Institut for Dansk Skolehistorie. Foto: Peter Wodskoll. 
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I Instituttets vedtægter fra dets oprettelse i 1965 var der nedlagt en klar forsknings
politik. For Roar Skovrnand og andre blandt Instituttets initiativtagere gjaldt det at inspi
rere til og sikre skolehistorisk forskning over alt i Danmark. Hertil hørte vejledning og 
rådgivning af skolehistorisk interesserede med hensyn til forskningsopgaver og andre stu
dier vedrørende dansk skolehistorie. I dette arbejde kom Institut og Selskabet for Dansk 
Skolehistorie i de følgende år til at spille sammen på en meget frugtbar måde. Forsknings
opgaver og formidlingsopgaver, som ikke kunne tages op i Instituttet kunne gennemføres 
i Selskabets regi. Omvendt kunne Instituttet, på grund af at det i en hel del år blev forsy
net med en række kandidat- og seniorstipendier, foretage dybtgående studier, som kræve
de flere års heltids forskning. Resultatet kan ses af Lejf Degnbois fortegnelse over Insti
tuttets stipendiater, øvrige medarbejdere og deres forskningsprojekter. Projekterne afspej
ler Instituttets prioriteringsområder. Men ikke alle prioriteringsområder blev udmøntet i 
akademiske afhandlinger eller i større bogprojekter. I mange tilfælde blev Instituttets 
forskningspolitik udmøntet i arkivregistraturer, kildeudgivelser, seminarrapporter, skole
historiske artikelsamiinger, let tilgængelige fremstillinger, biografier m.v., som henvend
te sig til undervisere, studerende, lokalhistorikere og skolefolk generelt. I det følgende vil 
nogle sider af dette brede forskningsbaserede arbejde blive belyst. 

Indsamling, registrering og udgivelse af skolehistorisk kildemateriale: 
Dagbøger og erindringer 
Allerede i 1968 udgav Instituttet gennem Roar Skovrnand »En højskolevintel: Elevdagbog 
fra provisorieårene i 1880'erne. Dagbogen belyste Vallekilde Højskole (1884-86), bevæ
gede år, hvor bølgerne gik højt i det politiske og kulturelle liv. 1977 udkom i Selskabets 
regi med Ingrid Markussen som udgiver: En landsbylærer ser tilbage. Knud Ottosells 
erindringer 1821 -1907. Initiativet til udgivelsen var taget af Vagn Skovgaard-Petersen, 
som gennem sit arbejde om Knud Ottosens sØn, Johan Ottosen, var kommet på sporet af 
erindringerne. Som led i sit arbejde med Christen Kolds skoletanker udgav Hanne Eng
berg i 1979 på Gyldendals forlag Kolds dagbøger under hans dannelsesrejse til Smyrna: 
RejselI til SlIIyrna. Christell Kolds Dagbog /842-47. I forbindelse med sin forskning om 
reformpædagogikken i mellemkrigstiden udgav Ellen Nørgaard i samarbejde med Spæt 
Henriksen: Vallløse-dagbogen. Eli reforlllpædagogisk praksis . Gyldendal , 1983. 

Registreringsarbejder og kildeudgivelser 
Instituttet og dets medarbejdere har været involveret i en række registreringsopgaver af 
skolehistorisk kildemateriale. Vagn Skovgaard-Petersen har været primus motor i dette ar
bejde, som har strakt sig langt ud over Instituttets levetid. Her blev Selskabet for Dansk 
Skolehistorie en vigtig samarbejdspartner. I 1967 henvendte Selskabet sig til Dansk Hi
storisk Fællesforening med en anmodning om hjælp til at sikre skolehistorisk materiale. 
Den umiddelbare anledning var ængstelsen for at nedlæggelse af mange små landsbysko
ler, som fandt sted i disse år, ville medføre tab af værdifuldt skolehistorisk kildemateria
le. Der nedsattes et udvalg ti l at tage sig af sagen. Udvalget bestod af overbibliotekar Aage 
Bonde, overbibliotekar Robert Hellner, museumsinspektør Else-Marie Boyhus, rigsarki
var Johan Hvidtfeldt (formand), landsarkivar Harald Jørgensen, og amtsskolekonsulent J. 
Ingemann Petersen. Fra Instituttets side deltog Roar Skovrnand i arbejdet. Han blev året 
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efter afløst af Vagn Skovgaard-Petersen. I forbindelse med løsningen af denne opgave 
ønskede udvalget at danne sig et overblik over det skolehistoriske kildemateriale, som 
allerede befandt sig i danske statsarkiver. Resultatet blev i første omgang tobindsværket: 
Oversigt over skolehistorisk materiale i Landsarkivet for Sjælland m.m. Bd. 1. De gejstli
ge arkive/: Bd. 2. De verdslige arkiver, udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. og 
Institut for Dansk Skolehistorie, ved hjælp af stud. mag. Birgit Lauesgaard, 1971. Regi
straturen, der i dag er forældet, var igennem mange år en værdifuld indgang til Lands
arkivets skolearkivalier. 

To år senere udsendte Københavns Stadsarkiv fortegnelsen Skolearkivalier i Køben
havns Stadsarkiv. 

Også Rigsarkivet blev i 1968 inddraget i registreringsarbejdet. Her trak arbejdet noget 
længere ud, idet Rigsarkivets omfattende samlinger krævede, at arbejdet blev udført af 
arkivarer med indgående kendskab til arkiverne. I 1978 udkom Skolehistoriske arkivalier 
i Rigsarkivet ved arkivar Ebba Waaben, Rigsarkivet. Også denne registratur er i dag afløst 
af andre arkivindgange til det skolehistoriske materiale, men gav forskerne et uvurderligt 
indblik i, hvilke rige muligheder centraladministrationens materiale i Rigsarkivet gav for 
udforskning af skolens historie. 

Linjen førtes videre til Landsarkivet i Viborg. På Vagn Skovgaard-Petersens foran
ledning påtog overbibliotekar Aage Bonde sig at registrere skolehistoriske arkivalier i 
Landsarkivet for Nørrejylland. Han døde inden færdiggørelsen af arbejdet, men dette er 
fuldført af arkivar Ole Degn, Landsarkivet for Nørrejylland. Registraturen udkom i 1999 
ved Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland. NØrrejysk skolehistorie. Skole
historisk arkivmateriale i bispe-, provste- og præstem'kiver i Landsarkivet for Nørre
jylland. 

Mange mindre kildesamlinger er gennem årene blevet registreret på Instituttets initia
tiv. I 1969 påbegyndte Instituttet i samarbejde med Dansk Friskoleforening et arbejde for 
at tilvejebringe og sikre kilder tilfriskolemes historie. Arbejdet som fik økonomisk støt
te fra Humanistisk Forskningsråd blev foretaget af friskolelærer Eilif Frank. I årbog for 
Dansk Skolehistorie fra 1971 findes en beretning om kildeindsamlingen og i årbogen fra 
1976 en artikel. 

Ellen Nørgaard udarbejdede i 1979 på opdrag af Esbjerg kommune: Oversigt over 
materiale til Esbjerg skolevæsens historie for årene 1810-1910'erne. Oversigten blev 
udgivet på Sydjysk Universitetsforlag. Oversigten var et resultat af et såkaldt pilotprojekt, 
der havde til hensigt at danne grundlag for fortsatte studier i skolevæsenets historie. 
Blandt det medtagne materiale er ikke bare det kommunale skolevæsen, men også stats
skolen, private skoler, faglige skoler, af ten- og ungdomsskolen, højskole og seminarium. 
Ellen Nørgaard skrev på grundlag af dette materiale flere artikler og fremstillinger om 
skolevæsenets udvikling i Esbjerg, ligesbm oversigten har været benyttet af Ning de 
Coninck-Smith i hendes doktorafhandling. Gvf. Lejf Degnbois oversigt). 

I 1983 var Instituttet gennem skoleinspektør Birgit Kirkebæk blevet gjort opmærksom 
på, at der befandt sig et stort arkiv i kælderen til den skole, som husede Åndssvagefor
sorgens tidligere børneskole: Gammel Bakkehus. I et samarbejde mellem Instituttet og 
Landsarkivet for Sjælland m.m. blev arkivet afleveret hertil samme år og registreret af 
cand.mag. Nete Wingender. Registraturen, der indeholder materiale både for socialpæda-
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gogisk, pyskologisk, medicinsk og arvebiologisk forskning: GI. Bakkehus 1855- ca.1970, 
blev udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m., 1984. 

Nete Wingender, som senere skrev ph.d. afhandling på dette materiale, udarbejdede i 
1992 en fortegnelse over det Wærnske Instituts og Mariaforbundets arkiver i bogen: 
Arven efter Martha Wærn. Pigeopdragelse i 1800- og 1900-tallets Wærnske Institut 
ARKl.VarialDet Wærnske Institut. 

I Selskabets regi støttede Vagn Skovgaard-Petersen arkivar Erik Nørrs udgivelse af 
tobindsværket: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Landsarkivet havde siden 1982 
systematisk indsamlet gymnasieskolernes arkivmateriale. Samtidig var Landsarkivets æl
dre samling af latinskolernes og gymnasiernes arkivalier blevet omordnet. Arkiv
registraturen blev udgivet af ARKl.Varial Selskabet for dansk Skolehistorie i 1989. 

I 1984 blev cand.mag. Eva Auken ansat i jobtilbud ved Instituttet med den opgave at 
udarbejde en oversigt over museernes skolematerialer. Oversigten foreligger i utrykt ud
gave. Institut for Dansk Skolehistorie nu DPUs arkiv. 

Vagn Skovgaard-Petersen var sammen med seniorforsker Tage Kampmann og Peder 
Skyum-Nielsen i slutningen af 1980'erne engageret i det såkaldte M.i.s.-projekt på 
Danmarks Lærerhøjskole. Projektet vedrørte Mottoer og inskriptioner i skolen og inklu
derede en indsamling af dette materiale fra skoler i hele landet. Tage Kampmann udgav i 
samarbejde med Peder Skyum-Nielsen bogen: Skolens symboler, Gad &Grafisk, 1994. I 
1990 udkom Danske gymnasienlottoer nl. nl. ved Peder Skyum-Nielsen. Projektet blev 
udgivet i et samarbejde mellem Institut for Dansk Skolehistorie og Institut for Dansk 
Sprog og Litteratur ved Danmarks Lærerhøjskole. 

Else Karlshøj udarbejdede gennem 1980' erne en statistisk kildeudgave: Hovedkilder til 
.I'kolestatistik ved/: landkommuner 1935-1964. Kildeudgaven, som blev udgivet afInstitut 
for Dansk Skolehistorie, er omtalt i Uddannelseshistorie 1991. I Else Karlshøjs anmel
delse af Finn Rasborgs disputats: "Nutids valg - fremtids vilkår" i Årbog for Dansk Skole
historie 1977 vurderer hun disputatsens talmateriale ud fra sit arbejde vedr. specielt for
skoler. 

Også andre typer af kildematerialer og kildesamlinger blev i årenes løb sammenstillet 
og udgivet af Instituttets medarbejdere. 

Ellen Nørgaard og Vagn Skovgaard-Petersen udgav sammen med Johnny Thiedecke og 
Harry Haue kildesamlingen: Skolen i Danmark fra 1500-tallet til i dag, 1986 på forlaget 
Systime. Kildesamlingen var henvendt til skolernes og universiteternes skolehistoriske 
undervisning, og blev i de følgende år hyppigt benyttet på Danmarks Lærerhøjskole. 

Flere kildesamlinger blev udarbejdet og benyttet i forskning og undervisning i dupli
keret eller fotokopieret form. 

Ingrid Markussen udarbejdede i 1978 sammen med Else Karlshøj en oversigt over fol
ketingsmateriale om skoleforhold. Oversigt over love, forespørgsler og forslag til be
slutninger, der vedrører skoleforhold fra og med 1934/35 til 1976 (stort set komplet). 
Oversigten byggede på et samarbejde med Instituttets studiekreds 1976/77. Materialet 
befinder sig i Danmarks Pædagogiske Bibliotek. 

Ellen Nørgaard samlede i 1983 (2. udg.198S) en omfattende kildesamling om dansk 
skolehistorie, som blev brugt i den skolehistoriske undervisning både i Instituttets stu
diekredse og ved Institut for Pædagogik og Psykologi. 
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Lejf Degnbol udarbejdede en omfattende Samling af danske Folkeskolelove 1539-1989. 
Kildesamiingen findes i Danmarks Pædagogiske Bibliotek. I 1991 kom en tilføjelse, der 
førte materialet frem til 1991. 

Lejf Degnbol indsamlede også Bestemmelser ved1: timefordelingen i folkeskolen 1899-
1981.1983. Også dette materiale befinder sig i Danmarks Pædagogiske Bibliotek. 

Bibliografier 
Instituttet har gennem alle år prioriteret udgivelse af bibliografier over skolehistorisk 
materiale meget højt. I hele året 1966 var der nedsat et udvalg, som skulle vurdere om der 
kunne udarbejdes en samlet skolehistorisk bibliografi på grundlag af Det Kongelige Bib
lioteks bogsamlinger. Opgaven blev efter nærmere overvejelser opgivet, da den ville over
stige kræfterne i Instituttet, som på dette tidspunkt kun bestod af et par medarbejdere. 

Derimod satsede Instituttet på, at der i Årbogen skulle være en årlig bibliografi over 
skolehistorisk stof, hentet fra titler i Dansk Bogfortegnelse, men også ud fra f.eks. topo
grafiske årbøgers artikler, der ikke direkte havde skolehistorie i rubrikken, men nok i ind
holdet. Frem til 1982 stod Ingrid Markussen for dette arbejde. I 1980 samlede bibliotekar 
Johan Qvistgaard materialet til: Dansk Skolehistorie 1966-1980. En bibliografi- udarbej
det af Johan Qvistgaard og Ingrid Markussen. Bibliografien blev udgivet af Danmarks 
Lærerhøjskoles Bibliotek og Institut for Dansk Skolehistorie. Johan Qvistgaard viderefør
te den årlige bibliografi i Årbogen indtil 1992, hvorefter Christian Glenstrup overtog den. 

Vagn Skovgaard-Petersen støttede i 1978 gennem Selskabet for Dansk Skolehistorie 
udarbejdelsen af en bibliografi om den universitetsforberedende undervisning. Cand. mag 
Jette Kjærulff Tuxen og cand.mag. Ole Tuxen udgav dette år Vejen til universitetet. 
Litteraturen om den universitetsforberedende undervisning fra reformationen tUnutiden. 
Bibliografien blev udgivet af Selskabet for dansk Skolehistorie. 

Ingrid Markussen udarbejdede i slutningen af 1960'erne Bibliografi over mellemkrigs
tidens skole historie. Den blev duplikeret og stillet til rådighed for Lærerhøjskolens 
Bibliotek. 

1986 udgav Adda Hilden en foreløbig annoteret bibliografi i Uddannelseshistorie over 
Athalie Schwartzfoifatterskab. 

Som det tydeligt fremgår af ovenstående, var Instituttet et historisk forskningsinstitutt. 
Alle faste medarbejdere og stipendiater var uddannede historikere enten fra universitetet 
eller fra Lærerhøjskolens fag.pæd. uddannelse i historie. Professor i historie ved Lærer
højskolens Institut for Historie og Samtidsorientering, Kjeld Winding, var medlem af in
stituttets bestyrelse. Han var personligt nært knyttet til både Roar Skovrnand og Vagn 
Skovgaard-Petersen. 

Den store satsning på at frembringe og formidle arkivmateriale viser også, hvor 
Instituttets forskningsmæssige tyngdepunkt lå. Alle afhandlinger ved Instituttet har byg
get på utrykt arkivmateriale, som belyser skolepolitik og central og lokal skoleadmini
stration. De tre første doktorafhandlinger gjorde Instituttet kendt i landet. Gunhild 
Nissens, Vagn Skovgaard-Petersens og Ellen Nørgaards afhandlinger er gengivet i Lejf 
Degnbois oversigt. Da det materiale, som knytter sig til de enkelte afhandlingers tema
områder, er meget omfattende, og da Lejf Degnbois oversigt medtager alle de store 
afhandlinger, så har jeg valgt at se bort fra det her. 
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Illstitut for Dallsk Skolehistorie var ell del af Dallmarks Lærerhøjskole, hvis hovedbyg
Iling på Emdrupvej ses på billedet. De allsatte på instituttet skulle bl.a. herover, når de 
skulle bellytte Lærerhøjskolens store bibliotek og kantinen. Foto: Lejf Degnbol 

Den historiske forankring afspejles i den symposierapport, som Instituttet udgav gennem 
Selskabet for dansk Skolehistorie i 1982. Symposierapporten, der var redigeret af Lejf 
Degnbol, havde titlen: Materialer og metoder i historisk-pædagogisk forskning. Det var 
en rapport fra et nordisk symposium, som Instituttet arrangerede på Schæffergården i 
København i november 1982. Her kan man genfinde Instituttets medarbejdere med ind
læg om forskellige materiale-og metodeproblemer. 

Forskningstemaer 
Instituttets forskningsstrategi blev fra første år fastlagt på årlige bestyrelsesmøder (ivf. 
Lejf DegnboIs artikel). Efter en ny styrelseslov i 1970 kom Institutrådet til at blive det 
centrale mødested, hvor linjerne for Instituttets forskning blev udstukket. 

Helt fri dispositionsret havde Instituttet ikke. Som et Institut under Danmarks Lærer
højskole gjaldt Lærerhøjskolens formålsparagraf også for Instituttets forskning. I for
målsparagraffen stod, at den videnskabelige forskning ved DLH skulle tjene folkeskolens 
tarv. Selvom dette formål blev anskuet meget bredt i bygning L, som det fremgår af 
SØren Ehlers artikel, kom en skoleform i klemme: gymnasieskolen. 
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Gymnasieskolen 
Vagn Skovgaard-Petersen blev den ved Instituttet, som igennem alle årene alene varetog 
historisk udforskning af gymnasieskolens samfundsmæssige betydning og af dens pæda
gogik og dannelsestænkning. Det største arbejde under dette forsknings tema var hans 
doktorafhandling: Dannelse og demokrati. Fra latin- til almenskole. Lov om højere al
menskoler 24. april 1903, 1976. Også i artikler i Klassikelforeningens Meddelelser og i 
en række biografiske leksikonartikler og tidsskriftartikler om skolemænd som f.eks. Mar
tin Hammerich, Johan Ottosen, Georg Bruun, Ingrid Jespersen, belyste Vagn Skovgaard
Petersen latinskolens og gymnasieskolens pædagogiske tænkning. I 1998 udarbejdede 
han sammen med Erik Nørr og Harry Haue Undervisningsministeriets jubilæumsværk: 
Kvalitetens vogtel: Statens tilsyn med gymnasieskolerne 1848-1998, i anledning af 150-
året for Undervisningsinspektionens oprettelse. 

Selvom Vagn Skovgaard-Petersen stod vagt om gymnasieskolens udvikling og betyd
ning, så kunne området aldrig blive et højt prioriteret forskningsområde ved Instituttet. 
Her blev Selskabet og dets Årbog for Dansk Skolehistorie en vigtig formidler af gymna
siestof. . 

Sammenligner vi denne udvikling med den, der finder sted i vort naboland Norge, er 
det slående, at skolefolk fra gymnasieskolen her spiller en fremtrædende rolle i norske 
skolehistoriske arbejder, fordi »den videregående skole« ses i sammenhæng med enheds
skolens udvikling. DLHs »folkeskolerelevans« betød i realiteten, at det danske skole
systems strukturelle deling blev fastholdt i den skolehistoriske forskning, som fandt sted 
ved Instituttet. 

Pædagogik og skolefag 
Instituttet var som nævnt et historisk forankret forskningsinstitut, men arbejdsområdet var 
skolepolitik og pædagogik, og der var mange pædagogiske spørgsmål og skolefag, som 
optog Instituttets medarbejdere. 

Vagn Skovgaard-Petersen udgav i 1970 sammen med Palle Lauring, Torben Gregersen 
og Per Krarup på Gyldendals forlag bogen: Skolebøger i 200 år. 

I 1970 udgav han sammen med SØren Mørch bogen Historieundel1lisning. Mål og 
muligheder. Gyldendals pædagogiske Bibliotek. 

T Et folk kom i skole 1814-1989 udgivet af Danmarks Lærerhøjskole og Undervis
ningsministeriet i 1989, som Vagn Skovgaard-Petersen var medredaktør af, skrev han 
kapitlet: BØgerne i skolen. 

I Festskrift til Kjeld Winding skrev han: Med en billedbog i hånden. Om indførelsen af 
analytisk billed- og tekstgennemgang i historieundervisningen i 1930'erne. Bogen hed 
Historie og undervisning og var redigeret af Helge Gamrath, Vagn Oluf Nielsen, Jørgen 
Schoubye og Niels Holdgaard-Sørensen, Gjellerups forlag 1981. 

I forbindelse med sit arbejde i Foreningen Nordens historiske fagnævn, redigerede 
Vagn Skovgaard-Petersen i 1972 bogen: Nordens historie i skolen: Synspunkter og forslag 
ti/undervisningen i de andre nordiske landes historie. Foreningen Nordens Forbund. 

T Klassikerforeningens Meddelelser 1990 har han skrevet om danIleIse, fag og sam
menhæng, og i Nyt fra Modersmålselskabet 1988 omfag og læsning i skolerne før og nu. 

I begyndelsen af 1980'eme blev Vagn Skovgaard-Petersen medlem af undervisnings-
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Nordisk samarbejde var et gennemgående træk for forskningen ved Institut for Dansk 
Skolehistorie. På billedet ses bl.a. Vagn Skovgaard-Petersen og Torstein Harbo, Oslo, i 
samtale under ellnordisk konference om komparativ pædagogik, Asker, Norge, maj 1992. 

ministeriets læseplansudvalg for faget historie og udgav sammen med Verner Bruhn og 
andre Undervisningsvejledning for folkeskolen I. Historie. Undervisningsministeriet 
1984. 

Blandt de pædagogiske forskningstemaer, som optog flere medarbejdere ved Instituttet 
var komparativ pædagogik, og de deltog i mange forskellige nordiske konferencer om 
dette tema. 

Hvor stor en plads det pædagogiske forskningsfelt har haft i Vagn Skovgaard-Petersens 
skolehistoriske arbejde ses af, at han igennem 1990'erne blev valgt til hovedredaktør for 
artikler om Pædagogik i den Danske Encyklopædi. 

I det skolehistoriske miljø i Instituttet nød man godt af Knud Eyvin Bugges ide
historiske bog: Pædagogiske grundideer, som blev udgivet i Berlingske Leksikon 
Bibliotek første gang i 1969. Bogen kom igennem mange år i stadig nye stærkt forøgede 
udgaver. Knud Eyvin Bugge var gennem en lang årrække nært knyttet til Instituttet og del
tog i Instituttets studiekredsarbejde. K. E. Bugge skrev bl.a. bøger og artikler om 
kristendomsfagets udvikling. Vi har rel'gion ... Et skolefags historie 1900-1975. Nyt 
Nordisk Forlag, Arnold Busck 1979 og Dansk kristendomsundervisning 1900-1975. NNF. 
Tekster og temaer. Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck 1979. 

Ellen Nørgaard kom igennem 1980' erne at til arbejde nært sammen med bl.a. Spæt 
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Henriksen og Chresten Kruchow ved Institut for Pædagogik og Psykologi senere Institut 
for Pædagogik og Uddannelsesforskning om pædagogiske skolespørgsmål. 

Sammen med Spæt Henriksen udgav hun i 1986 BØrnenes skole - En skolekritik i hi
storisk perspektiv. Bogen, der tog udgangspunkt i reformpædagogiske problemstillinger, 
var et indlæg i den aktuelle pædagogiske debat. Sammen med bl.a. Chresten Kruchow 
udgav hun på forlaget Unge Pædagoger i 1984-1985 et fotografisk genoptryk af Joakim 
Larsens skolehistorie i 3 bind samt et fjerde bind, der indholder et tillæg med artikler om 
den skolehistoriske udvikling igennem 1900-tallet. 

I bogen Demokrati i skolen?- en debatbog, redigeret af Harald Bertelsen, der udkom på 
Gjellerups forlag i 1980, skrev Ellen Nørgaard om Skolens demokratisering - historisk set. 

I Festskrift til Roar Skovmand, Uddannelseshistorie 1978, om Ungdomsskolen og K.M. 
Klausen, og i Festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen, Uddannelseshistorie, 1991, om 
Soria Moria Slot, og vejen der hen til. Artiklen belyser ud fra folkeeventyret tre bøger i 
pædagogik: Sophus Heegaards Om Opdragelse I og II, Claudius Wilkens Grundtræk af 
Pædagogikken og Oscar Hansen: Opdragelseslære. 

I bogen Et folk kom i skole, fra 1989, som Ellen Nørgaard var medredaktør af, skrev 
hun et kapitel om Kundskaber eller opdragelse - kundskaber og opdragelse. 

Reformpædagogiske problemstillinger arbejdede Ellen Nørgaard med både i sin dispu
tats: Lille barn, hvis er du? 1978 (jf. Lejf Degnbois oversigt) og i artikler som Reform
pædagogikken i Danmark - nogle overvejelser og eksempler, i: Danske skoleproblemer -
før og nu, red. Ingrid Markussen og Ib Goldbach, Gjellerup 1978, i History of Education 
1991, i Psyche og Logos samme år. 

I 1990'erne var Ellen Nørgaard beskæftiget med udviklingsarbejder i folkeskolen. 
Sammen med flere andre udgav hun i 1991 Helhedsskolen, der var en delrapport til pro
jektet Helhedsskolen. Bogen blev udgivet på DLH i den pædagogisk-psykologiske publi
kationsserie nr. 69. Samme år var hun medudgiver af bogen På vej mod en helhedsskole. 
Beskrivelse af 14 udviklingsarbejder. Red. Karen Borgnakke. DLH. 

I forlængelse af arbejdet med helhedsskolen skrev EN artiklen: Danish support to the 
School Sector of Mongolia i: Export of Curriculum, Didaktiske studier 13. 

Ingrid Markussen skrev i Visdommens lænkel: Studier i enevældens skolerefonner fra 
Reventlow til skolelov, udgivet af Landbohistorisk Selskab i anledning af Stavnsbånds
jubilæet i 1988, bl.a. om almueskolens skolebøger i 1700'tallets slutning. 

I et særnummer af Historie og samtidsorientering og Noter om historie og undervis
ning, udg. af Dansk Historielærerforening og Foreningen af gymn asie- og hf-lærere i hi
storie med titlen: Historie i det 12-årige uddannelsesforløb, skrev 1M artiklen: Tendenser 
i historieundervisningens opgave og indhold i det 20. årh. på baggrund af den samfunds
mæssige og skolepolitiske udvikling. 

I festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen, Uddannelseshistorie fra 1991: Viden, fag og 
dannelse - nogle refleksioner om den offentlige skoles opdragelse og undervisning af 
børn. 

I Læseplansstudier. Red. Karsten Schnack. Didaktiske studier. Bidrag til didaktikkens 
teori og historie, bd. 20, Danmarks Lærerhøjskole 1995 skrev 1M: Den store læseplan. 

Gunhild Nissen skrev om Matematik og dannelse - spotlys på 1878 i festskrift til Vagn 
Skovgaard-Petersen, Uddannelseshistorie 1991. 
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Skolebygninger og skolemiljø 
Skolens arkitektur og skolebygningemes historie blev taget op af Vagn Skovgaard
Petersen i Uddannelseshistorie 1987: Folkeskolens ældste bygninger. 

Specielt har dette tema interesseret Ellen Nørgaard og Ning de Coninck-Smith. I det 
fjerde bind af Unge Pædagogers genudgivelse af Joakim Larsens skolehistorie 1985, 
skrev Ellen Nørgaard om Ændringer i skolens fysiske rammer. Ellen Nørgaard har i bogen 
Et folk kom i skole fra 1989, skrevet kapitlet: Skolens huse. 

Sammen med Ning de Coninck-Smith redigerede Ellen Nørgaard i 1990 en bog om 
skolearkitektur, legepladser og skolemiljø i historisk perspektiv. Lære og være - i hvilke 
rammer? Kroghs Forlag. 

Ning de Coninck-Smith skrev i anledning af Ny Carlsberg Vejens Skoles 75-års ju
bilæum artiklen: En ny arkitektur med rødder i 1880'emes og 90'emes skolebyggeri. 
Red. Jytte Wexøe. Omslagstitel NCS 1913-1988. 

Samme udarbejdede i 1989 for Planstyrelsens bygningsfredningskontor bogen: Vor 
lærdoms bygning: folkeskolens bygninger 1814-1940. Planstyrelsen, Miljøministeriet. 

Ungdoms-og voksenuddannelse 
Fra Roar Skovrnands tid har Instituttet arvet en speciel interesse for samfundets forskel
lige uddannelsestilbud for ungdom og voksne. Her har specielt SØren Ehlers samlet sin 
forskning, og han blev i 1980'eme ansat i Afdeling for ungdoms- og voksenundervisning 
ved Institut for Pædagogik og Uddannelsesforskning på DLH. I 1983 skrev han sammen 
med Thorstein BaIle bogen: Samvirke i fælles interesse. Foreningen af Frie Ungdoms- og 
Efterskoler 1908-1983. Det forskningsprojekt, som han havde stipendium på ved 
Instituttet, blev færdiggjort i 2000 som doktorafhandling med titelen Ungdomsliv Gvf. 
Lejf Degnbois oversigt). 

På Roar Skovrnands initiativ blev forsvarets civilundervisning og dets historie taget op 
til drøftelse i 1980' eme. Christian Vognsen, som var afdelingsleder på Danmarks Lærer
højskoles afdeling i Skive, påtog sig opgaven at opsøge egnet kildemateriale og skrive 
civilundervisningens historie. Han gjorde det sammen med domprovst Jørgen Bøgh, der 
var FCUs første undervisningsinspektør, og FCUs sidste undervisningsinspektør, senere 
amtssskolekonsulent David Pedersen. Dette skriver Vagn Skovgaard-Petersen i forordet 
til publikationen: Soldater på skolebænk. Forsvarets civilulldervisning 1952-1973. Red. 
Christian Vognsen. Bogen er udgivet af Selskabet for Dansk Skolehistorie i kommission 
hos Odense Universitetsforlag, 2000. 

Læse-og skrivefærdighed 
I 1980'eme blev Vagn Skovgaard-Petersen og Ingrid Markussen involveret i nordisk 
udforskning af befolkningens læse- og skriveudvikling i historisk perspektiv. Skolen blev 
inddraget som en vigtig faktor for udviklingen, men forskningen drejede sig også om den 
voksne befolknings alfabetisering. På den 18. nordiske historikerkonference i Jyvaskyla i 
Finland 1981 var de medforfattere til forskningsrapporten : Ur nordisk kulturhistoria. 
Laskunnighet och folkbildning fOre folkskolevasendet. Deres fæIles indlæg havde titlen: 
Læseindlæring og læsebehov i Danmark ca. 1550 - ca. 1850. 

Arbejdet fortsatte i de kommende år med udforskning af befolkningens skrivefærdig-
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Læsekyndighed var et af hovedemnerne på det nordiske historikermøde i 1981 på 
Jyviiskylii Universitet. På billedet ses fra venstre Ingrid Markussen, Finn Gad, der i en 
periode forud for kongressen var knyttet til Skolehistorisk Instituts udforskning af læse
og skrivefærdighed, arkivar Rauno Luttinen, Finland, Loftur Guttormsson, Island, Vagn 
Skovgaard-Petersen, Egil Johansson, Sverige, og Knut Tveit, Norge. 

hed. I 1985 fik Ingrid Markussen et års fri køb med støtte fra Humanistisk Forskningsråd 
til videre studier i den danske befolknings alfabetisering. Arbejdet blev udmøntet i for
skellige seminarrapporter og kapitler i Visdommen s lænker. 

1984 udkom: ws- och skrivkunl1ighet i Danmark på J700-tallet- i Materialer og me
toder i historisk-pædagogisk forskning. Institut for dansk Skolehistorie. Samme år: Sko
lens tilbud og krav i læse- og skriveindlæringen i 1800-tallet, i De nordiske skriftsprå
kenes utvikling på 1800-tallet. Nordisk språksekretariats rapporter 4. Oslo. 

1985: Den danske befolknings skrivefærdighed i 1800-tallet, i Da menigmand i Norden 
lærte at skrive - en sektionsrapport. Institut for dansk Skolehistorie. 

1987: SkrivefærdighedelIs udvikling i Danmark 1790-1890, i upubliceret sektionsrap
port til det 20. nordiske historikermøde i Reykjavik. 

1990: The development af writing ability in the Nordic Coul1tries in the eighteenth and 
nineteenth centuries. Scandinavian Journal of History 15. 

1991: »1 allerdybeste ydmyghed« - om kvindelig skrivefærdighed for 200 år siden, i 
Søg og I skal finde. Veje til kvinders historie i arkiver og samlinger. ARK!. Varia 1991. 
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1993: Kunne Jeppe på Bjerget læse og skrive? Læse- og skrivefærdighed i dansk og 
internationalt historisk perspektiv, i: Skolehistorier. Red. Ning de Coninck-Smith. Den 
jyske historiker. Nr. 62-63. 

1997: Skoleprotokollen fortæller - om Landerslev skoleprotokol og dens oplysninger 
om elevernes læseindlæring fra 1778-1796, i Det store i det små, red. Knud Prange m.fl. 
Skrifter udgivet af Lokalhistorisk Afdeling, København. 

Vagn Skovgaard-Petersen udgav sammen med Ingrid Markussen sektionsrapporten fra 
den 19. nordiske historikerkongres i Odense Da menigmand i Norden lærte at skrive. 
Institut for Dansk Skolehistorie, Danmarks Lærerhøjskole 1985. 

I Scandinavian Journal of History vol. 15, 1991 skrev V.Sk-P. Literacy in the Nordic 
Countries 1550-1900. 

Offentlig-privat skole 
Instituttet deltog i nordiske forskningsseminarer igennem 1980'erne, der bl.a. belyste 
spørgsmålet om privat-offentlig skole og om forældreret. 

Vagn Skovgaard-Petersen, Gunhild Nissen og Ingrid Markussen var således involvere
de i et treårigt projekt fra 1991-1994: Skiida Liirohus - studier kring liirandets institutio
nella villkår i Norden och i England. Det fik økonomisk støtte bl.a. af NOS-S. Slut
rapporten: Kampen om liirohusen. Studier kring statsmakt ochforiildrariitt i nordisk skol
IItveckling, udkom på Almqvist & Wiksell, Stockholm i 1994. Den blev redigeret af Hå
kan Andersson, Knud Jordheim, Ingrid Nilsson og Vagn Skovgaard-Petersen. Sammen 
med Gunhild Nissen skrev Vagn Skovgaard-Petersen kapitlet: Statsmagt og forældreret i 
dansk skoleudvikling. V.Sk-P. skrev desuden en casestudy om Skoler for et politisk mind
retal. Konflikt om frihedsprincippet i dansk skolelovgivning 1945-46. Ingrid Markussens 
bidrag var: »Børnene tilhører staten« - Fra hjemmets ansvar til statens uddall1lelsessy
stem. 

Handicaphistorisk skoleforskning 
Både Vagn Skovgaard-Petersen og Ingrid Markussen var sammen med lektor Birgit 
Kirkebæk med til at oprette Center for Handicaphistorisk Forskning på Danmarks 
Lærerhøjskole i 1992. De sad i Centrets bestyrelse så længe det fungerede under Dan
marks Lærerhøjskole. Da ingen af de oprindelige medarbejdere ved Lærerhøjskolen i dag 
er ansatte i det nyoprettede DPU, fungerer Centret som et virtuelt netværk under ledelse 
af Birgit Kirkebæk 

Sammen med Birgit Kirkebæk gennemførte 1M flere danske og nordiske forsknings 
seminarer i handicaphistorie. Instituttets engagement i handicaphistorie går tilbage til 
Instituttets samarbejde med afdelingsleder Finn Lambert ved Institut for Psykologi på 
DLH og hans historiske interesse for specialundervisningens historie. I 1983 udarbejdede 
Nete Wingen der en registrering af GI. Bakkehus-arkivet, og på dette materiale skrev hun 
sin ph.d. afhandling fra 1992 » ... Drivhuset for den sygnende plallfe« (ivf. Lejf Degnbois 
oversigt). 

Ingrid Markussen skrev 1997 artiklen Handicap og ægteskabspolitik i Norden, i Han
dicap & Samfund, udg. af Historisk Selskab for Handicap og Samfund, red. Ingrid Wass. 

Sammen med Birgit Kirkebæk udgav hun tre nordiske seminarrapporter: Det gode liv. 
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Danmarks Lærerhøjskole 1994, Livshistorien, Danmarks Lærerhøjskole 1996 og Diskurs, 
diagnose og konstruktion, Danmarks Lærerhøjskole 1997. 

Pigers skolegang og kvinders uddannelse 
Pigers skolegang blev efterhånden et aktuelt tema ved Instituttet. Ellen Nørgaard var med
lem af Kvindeligt Forum på Danmarks Lærerhøjskole og fremmede kvindelige studeren
des opgaver om kvinder i skolehistorien. Adda Hilden genudgav Athalie Schwartz bog: 
Skal jeg sætte min datter i skole - pigeopdragelse i 1800-tallet. Modtryk 1987. I 1989 
redigerede hun sammen med Anne-Mette Kruse bogen: Pigers skole. I Instituttets forsk
ningsprojekt om læreruddannelsens historie skrev Adda Hilden i bind tre om Lærerinde
uddannelse, hvor hun belyste bl.a. de kvindelige institutbestyrerinder i 1800-tallet. 

Ingrid Markussen skrev artiklen »Enfornumstig Quinde«. Mandens opdragelse af kvin
den, i: BUR. Kan, kan ikke. Vil, vil ikke. Kvindeliv i perspektiv. ARKI.Varia 1996 og i 
K vinder, køn og forskning 1993 nr. 3 under redaktion af Anne Scott Sørensen artiklen: 
Hensynet til piger i den Reventlowske skolepolitik. 

Nete Wingender skrev Fra kald til profession - lærerinde på åndssvageantalten Gi. 
Bakkehus mod 1800-tallets slutning i: Søg og I skal finde. Veje til kvinders historie i arki
ver og samlinger. ARKI.Varia 1991. I 1996 skrev hun i den tidligere omtalte publikation, 
BUR, artiklen: » .... en knugende Længsel efter Frihed«. SprogØpiger i 1920'erne og 
1930'erne. 

Læreruddannelse 
Det sidste forsknings tema, som vil blive taget op, er Læreruddannelsens historie. Første 
gang Instituttet kom til at beskæftige sig med seminarier var i 1968, da Vagn Skovgaard
Petersen og Ingrid Markussen påtog sig den opgave for Undervisningsministeriet at udar
bejde en kort historisk redegørelse for de enkelte seminariers oprettelse og særpræg. 
Redegørelsen kom til at indgå i det såkaldte »slagteriudvalg«, der skulle foretage semi
narienedlæggelser. Ved Tage Kampmanns ansættelse som senior-medarbejder ved In
stituttet kom læreruddannelsen til at indtage en mere fremskudt plads. Tage Kampmann 
sørgede selv for hovedparten af de mange publikationer, som blev udgivet med Instituttet 
som centrum. De er omtalt i Vagn Skovgaard-Petersen artikel i Uddannelseshistorie 1997: 
En senior-medarbejder går af TKs største publikation er bind 2 af Læreruddannelsens 
historie: Kun spiren frisk og grøn - læreruddannelsens historie 1945-91. Odense Uni
versitetsforlag 1991. I 1995 skrev TK bogen: Fra enegang til fodslag. Forstandere/rek
torer ved lærerseminarierne 1947-93, udg. af Lærerseminariernes rektorforsamling. Flere 
af TKs publikationer bygger på egne erindringer, så som Et jævnt og mulltert liv - semi
narieliv i 1950'erne. Odense Universitetsforlag, 1995. Han har skrevet om enkelte semi
nariers historie i bl.a.: Tønder Statsseminarium 1788-1988. Træk af læreruddannelsen i 40 
å,; i Nørre Nissum Seminariums årbog 1992: Festforelæsning ved 100-årsjubilæet, samt 
om Grønlands Seminarium 1845-1995. 

Ingrid Markussen har skrevet om Brahetrolleborg Skoleholder-Seminarium 1794-1826 
i Fynske Årbøger 1993, og om G. P. Brammers lærebog Pædagogik og Didaktik, som blev 
brugt i læreruddannelsen i 1800-tallet i: Mellem pædagogik og skole. Festskrift til Mogens 
Nielsen på 65-årsdagen den 29. marts, 1996. Red. Spæt Henriksen m.fl. 
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Instituttet har i en årrække haft et forskningsudvalg nedsat om Læreruddannelsens 
historie. I udvalget har indgået Adda Hilden, Tage Kampmann, Ingrid Markussen, Erik 
Nørr og Vagn Skovgaard-Petersen. Dette arbejde fortsætter endnu. I 2001 er seminarie
lærer cand.pæd. pæd. Karen Braad, der skriver skolehistorisk ph.d. afhandling om prak
tikuddannelsen i læreruddannelsen, indtrådt i udvalget. 

Bd. 2 og 3 i Dansk læreruddannelse 1791-1991 foreligger nu. Foruden Tage Kamp
manns bidrag og Adda Hildens bidrag har arkivar Erik Nørr, Landsarkivet for Sjælland 
m.v., skrevet i bind tre om Lokalsamfundenes kamp om sem ina riedrif ten. I dette bind har 
Erik Nørr udarbejdet Oversigt over seminarier 1791-1991. Lovgivning, status og littera
tur. Vagn Skovgaard-Petersen og Ingrid Markussen arbejder i 2001 på at afslutte 1. bind, 
der vil føre læreruddannelsen fra 1791 til 1945. 

Forhåbentlig kan denne oversigt give et indtryk af de mange og mangefacetterede forsk
nings- og registreringsopgaver, som Institut for Dansk Skolehistorie i nær tilknytning til 
Selskabet for Dansk Skolehistorie har haft. Ikke alle arbejdsområder har kunnet dækkes. 
Hver enkelt medarbejder havde et bredt kontaktnet udenfor Instituttet, hvor forskningen i 
Instituttet var motoren i aktiviteterne. Medarbejdernes medlemsskab af bedømmelsesud
valg for doktorgrads- og ph.d.grads afhandlinger vil f.eks. være en anden måde at vise, 
hvor tyngdepunktet i medarbejdernes engagement lå. 

Vagn Skovgaard-Petersen har gennem årene været en meget benyttet opponent. En 
tredje måde ville være at inddrage de enkeltes eksterne forskningsmæssige opdrag. Ellen 
Nørgaard var således redaktør af temarapporter om Uddannelsesforskning I-VII samt 
medredaktør af nyhedsbrevet Nyt om uddannelsesforskning, udsendt af Udvalget vedr. 
Uddannelsesforskning nedsat af SSF og SHF, 1980-85, og Ingrid Markussen var frikøbt 
et år af Landbrugsrådet for at skrive en bog om skolen under landboreforrnerne i anled
ning af 200-årsjubilæet for Stavnsbåndets ophævelse i 1788: Visdommens lænker (jf. Lejf 
DegnboIs oversigt). Endelig må vi ikke glemme Instituttets engagement i undervisningen 
på DLH, idet disciplinen skolens historie blev en fast del af cand.pæd. studiet i almen 
pædagogik fra 1970'erne og frem efter. Her blev der skabt en bred interesse for discipli
nen, og skolehistoriske problemstillinger kom til at virke fagligt identitetsdannende for 
mange cand.pæd. studerende. I denne undervisning havde Vagn Skovgaard-Petersen en 
fremtrædende plads gennem 1990' eme. 

I både Institut og Selskab har Vagn Skovgaard-Petersens haft en central position, og 
hans brede kontaktnet (jfv. SØren Ehlers artikel) til dansk historikerverden og til store dele 
af den pædagogiske verden har gennem årene sikret dansk skolehistorie en usædvanlig 
alsidig belysning. Vel er Instituttets historie forbi. Men dets mange registerings- og forsk
ningsopgaver har lagt en solid grund for, at nye generationer kan løfte den skolehistoriske 
arv. Vagn Skovgaard-Petersens tætte samarbejde med Selskabets energiske og dygtige 
bestyrelse og levende kontaktnet til Selskabets medlemsskare står som garant for, at det 
skolehistoriske arbejde udvikles i frodig virksomhed. 

Søren Ehlers sagde i sin tale til Vagns 60-års fødselsdag, hvor vi alle vidste, at In
stituttet skulle nedlægges: »Der hvor Vagn er, vil altid være et Institut for Dansk Skole
historie«. De 10 år, der er gået, har givet ham ret. 
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Vagns fiskedræt 
Om netværksdannelse og pædagogisk sociologi 

Af SØren Ehlers 

I Lov om Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) siges det, at universitetets forskning 
foregår ved institutter, og i et forarbejde til loven' foreslås det, at der oprettes fem insti
tutter: l) Institut for pædagogisk filosofi, 2) Institut for Pædagogisk Antropologi, 3) 
Institut for Pædagogisk Psykologi, 4) Institut for Pædagogisk Sociologi og 5) Institut for 
Curriculumforskning. Ved lovens vedtagelse den 31. maj 2000 blev tre statslige instituti
oner nedlagt: Danmarks Pædagogiske Institut (DPI) fra 1955, Danmarks Lærerhøjskole 
(DLH) fra 1963 og Danmarks Pædagoghøjskole (DPH) fra 1997. 

DPU blev oprettet med virkning fra 1. juli 2000, og rektor Lars-Henrik Schmidt2 valg
te at oprette de fem institutter, der var blevet foreslået af den faglige styregruppe. Derfor 
modtog de videnskabelige medarbejdere i efteråret et brev fra rektor, hvor de blev bedt 
om at vælge et institut. For langt de fleste var dette et frihedsbrev, selvom de måske ikke 
opfattede det som et sådant. Det indebar, at de uafhængigt af tidligere praksis og uddan
nelse, kunne gå helt nye veje - uanset formuleringerne i deres ansættelsesbrev. Nogle 
valgte det kendte og sikre, og andre var mere dristige, men alle blev af rektor tvunget til 
at overveje deres faglighed: Hvor hører jeg hjemme? Hvad vil jeg lægge vægt på, når det 
nye instituts »faglige profil«, skal beskrives? 

For mig indebar frihedsbrevet, at jeg igen kunne skifte spor. I 70'erne var det interes
sen for lokalhistorie, der fik mig til at tage toget til Emdrup - der var dog et mellemspil 
1978-79, hvor jeg gennemførte den instruktøruddannelse i voksenpædagogik, som pro
fessor Frede Knudsen3 havde fået etableret. I 1981 fik jeg mulighed for at skifte til skole
historie, fordi jeg opnåede et kandidatstipendium, men allerede i 1989 skiftede jeg igen, 
fordi der skulle løses nogle opgaver inden for voksenuddannelsesområdet.4 I 1994 blev 
jeg lektor i voksenpædagogik, men kom reelt til at arbejde med hele det pædagogiske felt. 
Efter dannelsen af DPU valgte jeg at gå ind i Institut for Pædagogisk Sociologi, og der
for overvejer jeg i dag: Hvad er et institut, og hvad er pædagogisk sociologi? 

En gennemgang af DLI-Is årsberetninger viser dels, at institutter kommer og går, dels 
at de får flere og flere medarbejdere. Det første DLH-institut - der blev betegnet som et 
forskningsinstitut - var Institut for Dansk Skolehistorie, der blev dannet i 1965. Denne 
institutdannelse var imidlertid et særtilfælde. Først med anordningen af 17. maj 1971 fik 

l. Forslag til faglig profil for Danmark Pædagogiske Universitet. September 1999. 
2. Idehistorikeren Lars-Henrik Schmidt var 1996-2000 direktør for DPI. 
3. Psykologen Frede Knudsen var 1977-84 professor i voksenpædagogik. 
4. Sociologen Bjarne Wah1gren udnævntes i 1988 til professor i voksenpædagogik. 

35 



DLH hjemmel til oprettelse af institutter. Den blev flittigt benyttet, og snart var der intet 
mindre end 20 institutter, to afdelinger og et årskursus. Når Harald Torpe i sin fremstil
ling5 udtrykkelig kalder Institut for Dansk Skolehistorie et forskningsinstitut, må det inde
bære, at de øvrige institutter kan benævnes »uddannelsesinstitutter«. Denne tolkning har
monerer godt med Lov om Danmarks Lærerhøjskole (1963), der prioriterer undervisning 
højere end forskning i modsætning til Lov om Danmark Pædagogiske Universitet (2000), 
hvor forholdet er omvendt. 

Allerede i 1974 besluttede DLH at ændre institutstrukturen. Dels blev Institut for 
Udviklingspsykologi, Institut for Klinisk Psykologi, Institut for Pædagogik, Pædagogisk 
Psykologi og Socialpsykologi og Institut for Didaktik og metodik sammenlagt til Institut 
for Pædagogik og Psykologi, dels gik medarbejderne fra Institut for Engelsk, Institut for 
Tysk og Institut for Fransk og Latin sammen i Institut for Fremmedsprog6. I 1991 kom 
»den store fusion«, der indebar, at 13 institutter og to afdelinger blev til syv institutter. 
Den store fusion medførte, at DLHs ældste institut forsvandt: Institut for Dansk 
Skolehistorie blev nedlagt, og medarbejderne overført til det nye Institut for Pædagogik 
og Uddannelsesforskning. 

Den store fusion må have udløst nogle overvejelser: Hvor hørte skolehistorikerne til? 
Oplevede de sig som pædagogiske forskere eller som uddannelsesforskere? »Pædagogik« 
er et elastisk begreb med en lang historie, mens »uddannelse« i min bevidsthed hænger 
sammen med uddannelsessystemets ekspansion efter Sputnik-chokket. Uddannelse var et 
af tidens signalord, og ministeriet styrkede - i K. B. Andersens ministertid (1964-68) - sit 
image ved at udgive »Uddannelse. Undervisningsministeriets Tidsskrift«.7 Senere i Knud 
Heinesens ministertid (1971-73) nedsattes Det Centrale Uddannelsesråd (CUR), der i 
1978 publicerede rapporten »U90. Samlet uddannelsesplanlægning frem ti190eme«. 

Ingrid Markussen8 og Ellen Nørgaard9 bidrog til U90 som medarbejdere ved Institut for 
Dansk Skolehistorie - uddannelsesforskning var med andre ord et felt, som instituttets 
medarbejdere forholdt sig aktivt til. I 1984 blev dette mere manifest, idet det tidsskrift, 
der siden 1967 havde båret navnet Årbog for Dansk Skolehistorie, blev relanceret under 
navnet »Uddannelseshistorie«. Men allerede i 1968-årbogen optræder den faste rubrik 
»Skole og Samfund«, der er en løbende kortlægning af uddannelsespolitikken. Rubrikken 
blev først redigeret af Gunhild Nissen. IO Hun blev efter at have forsvaret sin disputats 
udpeget til medlem af CUR i 1973. Fra 1977 redigerede Ellen Nørgaard rubrikken. DLH 
ansatte hende som lektor i 1981, men hun indgik snart i et ansættelsesforhold, der inde
bar, at hun blev frigjort fra en del af arbejdet ved instituttet. Ellen Nørgaards nye arbejds-

5. Harald Torpe (1988), Aldrig lØses mand af lære, p.185. Torpe var rektor for DLH 1964-77. 
6. I 1974 var hovedparten af DLH-institutterne viet et grundskolefag. Reelt blev denne struktur først ændret, 

da de fem DPU-institutter blev dannet. Den fagdidaktiske forskning på DPU er især knyttet til Institut for 
curriculumforskning, der har mere end halvfjerds medarbejdere. 

7. Tidsskriftet udkom fra 1968 og blev redigeret af Erik la Cour. 
8. Ingrid Markussen blev knyttet til instituttet i 1966. Fra 1997 er hun professor i idehistorie ved Universitetet 

i Oslo. 
9. Ellen Nørgaard blev kandidat~tipendiat ved in~tituttet i 1971 og rors varede ~in d i.~putats i 1977. 

IO. Gunhild Nis~en udnævntes i 1976 til professor i samfund~videnskab ved Roskilde Universitetscenter 
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Roar Skovmand var instituttets 
første leder. Foto: Morten Aagaard. 

giver var »Udvalget vedrørende uddannelsesforskning« - et initiativ under det humani
stiske og det samfundsvidenskabelige forskningsråd. Der går en linie fra dannelsen af 
dette udvalg - der i perioden 1980-85 havde lektor Tom Ploug Olsen, DLH, som formand 
- til den senere beslutning om at etablere et institut for pædagogik og uddannelsesforsk
ning. I 1990 valgte DLH Tom Ploug Olsen til rektor og Ellen Nørgaard til prorektor. 

Tilsyneladende kunne medarbejderne fra Institut for Dansk Skolehistorie nogenlunde 
ubesværet flytte over på den anden side af Emdrupvej . II En af de vigtigste forklaringer på 
dette forhold synes at være den rummelighed i tilgangen, der var en arv fra Skovrnands 
tid. Roar Skovmand,I2 der siden 1956 havde været embedsmand i ministeriet, blev i 1965 
kaldet til DLH som professor i historie. Han var en alsidig mand. Vagn Skovgaard-Pe
tersen har i Uddannelseshistorie 1988 tegnet et charmerende portræt af en usædvanlig 
akademiker. Skovrnand var ikke alene alsidig - han var også manden med de mange for
bindelser, og dette bidrog uden tvivl til, at det blev ham, der fik ansvaret for at realisere 
ideen om et institut for dansk skolehistorie. Rektor Ernst Larsen13 forestillede sig, at der 

II. Fra L-bygningen til B-bygningen. 
12. Roar Skovmand var 1965-78 professor i historie med særlig henblik på Nordens historie. 
13. Ernst Larsen var rektor for DLH 1950-1964. 
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skulle etableres et institut, der kunne fungere som DLHs forskningsmæssige flagskib - et 
sidestykke til det Institut for Dansk Kirkehistorie, som Hal Koch skabte i samarbejde med 
K. E. Buggel4 m.fl . 

For Skov mand var det naturligt at opfatte skolehistorie som et rummeligt felt, og dette 
syn stødte på en måde sammen med det DLH, som jeg husker fra 80erne. Engang ved 
kopimaskinen i L-bygningen bemærkede professor Torben Brostrøm, 15 at det kunne være 
belastende at arbejde på DLH, fordi man som engageret litteraturmenneske risikerede at 
blive mødt med spørgsmålet: »Er du sikker på, at dette er folkeskolerelevant?« 

Det var utænkeligt, at det samme spørgsmål blev stillet på l. sal til højre i L-bygnin
gen, som skolehistorikeme delte med Brostrøm og hans kolleger. Der var fra første færd 
enighed om, at alle skoleformer var af interesse, og de studerende, der fulgte instituttets 
undervisning, var af en ganske særlig støbning. Den samme indstilling var gældende 
inden for Selskabet for Dansk Skolehistorie. I den første årbog fortæller Selskabets da
værende formand Robert Hellnerl6 om de møder, der gik forud for stiftelsen, og han næv
ner, at det var initiativtagerne magtpåliggende at få repræsenteret så mange skoleformer 
og så mange interesserede kredse som muligt. Denne tradition for rummelighed har mig 
bekendt altid været rådende inden for Selskabet, og hvis man undersøger det navnestof, 
som Erik Nørr fremdrager i dette skrift, vil man kunne konstatere, at rummeligheden har 
været til stede fra starten. 

Gennem en del år var medarbejderne ved forskningsinstituttet på l. sal reelt de eneste 
på DLH, der arbejdede systematisk med hele uddannelsessystemet, men i 80'erne foregik 
det uden eksplicit opbakning fra DLHs side. Dog må man sige, at DLHs senere oprettel
se af et institut for pædagogik og uddannelsesforskning var et budskab om, at rummelig
heden var blevet større. I 90' eme sprængte DLH-medarbejdere ved egen kraft den snævre 
tænkning,1 7 og da Folketinget i maj 2000 vedtog, at DPU skulle dække »hele det pæda
gogiske felt«, havde en del forberedt sig pa at løse opgaven. 

Med andre ord: Det lille institut for dansk skolehistorie var i virkeligheden stort. Der 
var rummelighed, og der var udsyn. Se Lejf Degnbois personlige skildring af miljøet i 
dette skrift. For de yngre medarbejdere åbenbarede instituttets rummelighed sig måske 
mest, når der blev afholdt institutrådsmøder. Disse møder, der vistnok blev afviklet efter 
et selvstændigt regelsæt, kunne udvikle sig i mange retninger. Ret uskyldige emner 
udløste lærde og detaljerede indlæg, der imidlertid aldrig kom med i referatet. Institut
bestyrer Vagn Skovgaard-Petersen 18 skrev referater - måske mest for at tilfredsstille 
DLH-bureaukratiet - men de fyldte aldrig mere end en A4side og blev ikke udsendt til 
medarbejderne. Et kort referat blev læst højt ved mødets begyndelse - mens Skovrnand 
og K.E. Bugge var optaget af deres rituelle udveksling af cigarer. Derefter kunne drøftel
serne tage deres begyndelse, og de handlede stort set aldrig om de problemer, der optog 

14. Kirkehistorikeren K.E. Bugge ansattes af DLH i 1965. Han engagerede sig stmh i den skolehistoriske 
forskning. Var 1981-98 professor i kristendomskundskab. 

15. Torben BrostrØm var profes~or i dansk litteratur 1979-199 1. 
16. Robert Hellner var overbibliotekar ved Danmarks Pædagogi~ke Bibliotek 1964-88. 
17. Søren Ehlers (2000), Fra friMyre til DPU. I: DLH under forandring. Danmarks Lærerhøj~kole 1990-2000. 
18. Vagn Skovgaard-Peter~en knyttedes til DLH i 1968 og udnævntes i 1980 til professor i skolehi~torie. 
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Ved institutsammenlægningen i begyndelsen af 1990'eme flyttede skolehistorien over i 
LærerhøjskoleIIs hovedbygning. På billedet ses Peder Skyum-Nielsen, Poul Gemes, Georg 
lansen og Vagn Skovgaard-Petersen under præsentationen i august 1993 af artikLen 
»Skriften på væggen« (trykt i Uddannelseshistorie 1993). Foto: Morten Aagaard. 
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den øvrige DLH-befolkning. Der lå ganske vist en stor rød bygning på den anden side af 
Emdrupvej - som man måtte gå igennem for at komme til kantinen - men vi hørte ikke 
meget om, hvad der foregik derovre. 

Samværet var vistnok altid hyggeligt og meget præget af Roar Skovmand, professor 
emeritus. Jeg husker, at Povl Eller,19 der i 1982 forberedte den store Grundtvigudstilling 
på Frederiksborg Slot, fortalte mig, at Skovrnand havde opsøgt ham for at bidrage med et 
»vidtløftigt« syn på sagerne. Prøv at læse Skovrnands programartikel om det skolehisto
riske felt. 20 Den er velskrevet, indsigtsfuld og vidtløftig. 

Tilbage til spørgsmålet: Hvad er pædagogisk sociologi? I 90'erne eksisterede der en 
beskeden uddannelsesforskning på DLH. Den groede ved egen kraft og blev ikke under
støttet af rektoratet, der i de år lagde mest vægt på at udbygge provinsafdelingerne og styr
ke den fagdidaktiske forskning. 21 Når det skal forklares, hvorfor DPU fik et institut for 
pædagogisk sociologi, må forklaringen søges uden for Emdrupborg. Det var den faglige 
styregruppe udpeget af ministeren, der satte fokus på pædagogisk sociologi. Dog skal det 
medgives DLHs rektorat, at der blev oprettet et forskningsprofessorat til Erik Jørgen 
Hansen,22 der må siges at være en hovedkraft inden for uddannelsessociologien i Dan
mark. Han havde været medlem af CUR og blev i 1983 indvalgt i Udvalget vedrørende 
uddannelsesforskning under forskningsrådene, hvor han arbejdede sammen med Tom 
Ploug Olsen og Per Schultz Jørgensen.23 Ejendommeligt nok blev dette professorat ikke 
knyttet til Institut for pædagogik og uddannelsesforskning - som man kunne forvente -
men til Institut for psykologi og specialpædagogik. 

Forslaget om at styrke den sociologiske dimension vandt genklang i ministeriet og var 
også rektoratets politik. Rektor udpegede i efteråret 2000 sociologen Inge Bryderup som 
leder af DPUs Institut for Pædagogisk Sociologi. Hun havde været souschef for Lars
Henrik Schmidt, da han var direktør for Danmarks Pædagogiske Institut, og blev nu betro
et ledelsen af det institut, der skulle udvikle den pædagogiske sociologi i Danmark. Meget 
hurtigt gik den sammensatte medarbejdergruppe - der er både folk fra DPH, DPI og DLH 
- i gang med at drøfte »den faglige profil«. Blandt disse medarbejdere er Erik Jørgen 
Hansen. 

Det følgende er en lille skriveøvelse inden for pædagogisk sociologi. Begrebet »skrive
øvelse« husker jeg fra Historisk Institut ved Københavns Universitet, hvor jeg prøvede at 
lære historisk metode og teknik. Der er med andre ord tale om en lille hurtig øvelse: En 
midaldrende historiker er nødt til at øve sig, når hans faglighed skal transformeres over i 
sociologien. 

Peter Gundelach, der er professor ved Institut for Sociologi ved Københavns Uni
versitet, har i den noget upåagtede bog »Sociale bevægelser og samfundsændringer. Nye 
sociale grupperinger og deres organisationsformer ved overgangen til ændrede samfund-

19. Povl Eller var 1976-89 direktør for Frederiksborgmu~eet. 
20. Roar Skov mand (1967), Skolehistorien - et forsømlområde. I: Årbog for dansk Skolehistorie. 
21 . Søren Ehlers (2000), Fagdidaktik på tværs. I: DLH under forandrin g. Danmarks Lærerhøjskole 1990-2000. 
22. Cand. polit. Erik Jørgen Hansen ansattes ved Socialforskningsin~lJtuttet i 1963. I 1999 udnævntes han Lil 

forskningsprofessor ved DLH. 
23. Psykologen Per Schulll: Jørgensen var dengang i lighed med Erik Jørgen Han~en knyttet til Social

forskningsinstituttet. Han var professor i socialpsykologi ved DLH 1991 -2000. 
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styper« (Politica 1988) interesseret sig for Roar Skov mands forskning. I 1951 publicere
de Roar Skovmand en bog,24 hvor begrebet »de folkelige bevægelser« blev udviklet. 
Disse skovmandske bevægelser er i Peter Gundelachs øjne ikke spor folkelige. 25 Fortid og 
Nutid peger i sin anmeldelse26 på forfatterens frugtbare inddragelse af det sociologiske 
begreb »netværk«, og Flemming Mikkelsen noterer sig, at deltagelse i netværk ifølge 
Gundelach medfører indlæring. Netværksbegrebet er som nævnt forankret i sociologien -
det er med andre ord den sociologiske forsker, der anlægger et pædagogisk perspektiv i 
sin diskussion af begrebet. 

Derfor skriver jeg, at deltagelse i skovmandske bevægelser må betragtes som en form 
for uddannelse (alias læring). En sådan uddannelse er som det første intentionel. Del
tagerne er frivilligt gået ind i bevægelsen, og frivillighed er noget centralt for de skov
mandske bevægelser. Deltagelsen/uddannelsen er for det andet informel, og her må der 
gribes til et langt citat af N. J. Coletta, en sociolog fra Verdensbanken, som definerer 
informel uddannelse således: 

»Informel uddannelse er den usystematiske overførsel af holdninger, færdigheder og 
viden med hovedvægten lagt på holdninger. Organiseringen af tid, rum og materialer byg
ger på de meget forskellige kulturmønstre, der også præger de personlige roller og rela
tioner, der eksisterer inden for forskellige husstande, slægter og andre fællesskaber«.27 

Når de skovmandske bevægelser kan siges at være hjemmehørende inden for denne kate
gori - og ikke inden for kategorierne formel eller nonformel uddannelse, der bygger på 
systematiske arbejdsmønstre - skyldes det ikke alene »den usystematiske overførsel«, 
men også »de personlige roller og relationer«, der eksisterer inden for et fællesskab. Det 
er netop det personlige element, der gør, at de skovmandske bevægelser er så effektive, 
når det handler om at udvikle holdninger. 
Vi kan for det tredie give bevægelserne en samfundsmæssig placering ved at benytte en 

amerikansk kategorisering, der er blevet tranformeret til nordiske forhold28 : 

1. Den offentlige sektor 
2. Den private sektor (for profitorienterede organisationer) 
3. Den frivillige sektor (for nonprofitorienterede organisationer) 
4. Familier og sociale netværk 

Det er indlysende, at skovmandske bevægelser ikke kan placeres inden for de to første 
kategorier, men hvor hører de så hjemme? For mig er det afgørende, at disse bevægelser 

24. Roar Skovmand (1951), De folkelige bevægelser i Danmark. Statsradiofoniens grundbøger. 
25. Sociologer taler hellere om sociale bevægelser. Begrebet behandles bl.a. i Ron Eyerman and Andrew 

Jamison (1991), Social Movements : A Cognitive Approach. Cambridge. 
26. Fortid og Nutid (1989), hefte I, p. 32-. Dr.phil. Flemming Mikkelsen er knyttet til Københavns Universitets 

institutter for historie og sociologi. 
27. International Encyc10pedia ofEducation. (1994) Vol. 4. Oxford 
28. Kurt Klaudi Klausen (1995), Et historisk rids af den tredie sektors udvikling i Danmark. I: Frivillig organi

sering i Norden. 
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Tidligere forbandt man helt andre forhold med ordet netværk. Krakas møde //led Regner 
Lodbrog indhyllet i et fiskenet har i generationer hørt med til elevernes børnelærdom. 
Allskuelsestal'lell, der er tegnet af Louis Moe, findes pa Dallsk Skolemuseum. 

er præget af »personlige roller og relationer«. Jeg vurderer med andre ord, at det person
lige element er bærende inden for de skovrnandske bevægelser, der netop ikke kan karak
teriseres som organisationer. Familier er pr. definition præget ar personlige elementer, 
fordi vi fødes ind i dem, og derfor kan vi sige, at der synes at være overenstemmelse mel
lem skovrnandske bevægelser og det sociologiske begreb »sociale netværk«. 

Sociologer definerer en persons sociale netværk som »de forbindelser eller kontakter til 
andre mennesker, der giver mulighed for social støtte og kontrol samt udveksling af rele
vante sociale resourser som fx. information«, og der skelnes i den forbindelse mellem pri
mære og sekundære sociale netværk.29 I dette tilfælde synes der at være tale om primære 
sociale netværk fordi relationerne mellem personerne i netværkerne er tætte og intime. 

29. Dcn Store Danske Encyklopædi. (1999) Bd. 14. 

42 



Der erhverves holdninger, færdigheder og viden inden for et primært socialt netværk, og 
derfor må »netværksdannelse« være et anliggende for den pædagogiske sociologi. 

Efter disse indledende øvelser kan vi dels fortsætte undersøgelsen af netværks begrebet 
og dels afprøve vore iagttagelser ved at gennemføre et lille case-study. En søgning i dan
ske opslagsværker fører til nogle overvejelser vedrørende fiskeri . Net dannes af menne
sker, og netværksdannere har selvsagt et formål med deres virksomhed. Her bliver det 
nærmest bibelsk, fordi opslagsværkerne kredser omkring fangstbegrebet. Et dansk net
værk bruges til fangst. Hvis netværk dannes og vedligeholdes kontinuerligt, må der være 
et menneske, der fisker. Ergo fisker netværksdannere mennesker til et formål.30 

Nu er vi fremme ved mit lille case-study. Som nævnt blev Institut for Dansk Skolehistorie 
nedlagt i 1991, men det betød imidlertid hverken, at den forskningsmæssige aktivitet 
ophørte, eller at årbogen gik ind. Tværtimod. Se f.eks. bibliografien i dette skrift. En så 
omfattende skriftlig produktion må bygge på en base. Kan denne base karakteriseres som 
en samling af »primære sociale netværk«? 

Lad os se nærmere på forfatteren til de artikler og fremstillinger, der behandles i 
Christian Glenstrup og BØrge Riis Larsens bibliografi. Hvorfor er produktionen så omfat
tende og så bred? Hvordan beskrives forfatterens livsforløb i opslagsværkerne? Det er til
lidsposterne, der springer i øjnene. Der er mange, og de går i forskellige retninger, hvil
ket også fremgår af en karakteristik skrevet af kyndige folk som Harry Haue, Kristian 
Hvidt, Ingrid Markussen og Erik Nørr. 31 Ved en nærmere undersøgelse af disse tillids
hverv tegner der sig et tydeligt mønster af primære sociale netværk. Hvis man derefter 
sammenligner med de tillidshverv, som den første leder af det skolehistoriske institut 
varetog, er der visse overensstemmelser. De to mønstre ligner hinanden. Der er således et 
stort engagement i det historiske og det pædagogiske - i den nævnte rækkefølge. Curri
culum vitae afspejler for begge forskeres vedkommende en vis rummelighed/vidtløftig
hed. Deres udadvendthed bygger på sådanne elementer som det frivillige, det informelIe 
og det personlige svarende til de elementer, som vi fandt i de skovmandske bevægelser. 

Her må man huske, at f.eks. Den Blå Bog kun viser toppen af isbjerget. Der er mæng
der af udvalg, komiteer, arbejdsgrupper, der ikke gengives i et sådant opslagsværk. Disse 
lister over tillidshverv dokumenterer, at forfatteren er et ihærdigt, udadvendt menneske, 
der har nemt ved at danne primære sociale netværk. Vi kan ved hjælp af begrebet »pri
mære sociale netværk« forklare det forhold, at hans litterære produktion fortsætter, selv 
om basen - det skolehistoriske institut - bliver nedlagt. 

Forfatteren bestyrede tilsyneladende mange primære sociale netværk i 1991, og det 
fremgår da også af den nævnte karakteristik ved Haue, Hvidt, Markussen og Nørr. Denne 
konstatering udløser imidlertid et andet spørgsmål: Hvad er det, der holder netværkene i 
gang? Der må være et eller andet, der driver netværksdanneren til at fortsætte med at 
passe og pleje dem? Det er næppe udelukkende faglige interesser, der driver værket. Lad 

30. »Fra nu af skal du fange menneskef<<.lesus gav denne befaling til Peter, der hidtil havde drevet almindel igt 
fiskeri på søen ved Genezareth. Lukasevangeliet, 5. kapitel, IO. vers. 

31. Skole: Dannelse: Samfund. Festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen 31. maj 1991. 
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os derfor antage, at engagementet er personligt, at forfatterens interesse for andre menne
sker er ægte. Når mennesker så villigt indgår i disse primære sociale netværk, kan det 
skyldes, at de mærker, at de får noget igen. 

I 1965 karakteriserede Roar Skovmand skolehistorie som et forsømt område, og når 
den karakteristik ikke længere er gyldig, skyldes det først og fremmest Vagn Skovgaard
Petersens virksomhed. Institut for Dansk Skolehistorie blev ganske vist nedlagt for ti år 
siden, men den skolehistoriske forskning fortsætter på netværksbasis, og netværkene for
grener sig stadig. Inderst inde i dette spind sidder der en web-master, der sender faglig
hed og munterhed ud i netværkene. 
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Dansk Skolemuseum 1887-1934 
- materialesamling og museum 

Af Keld Grinder-Hansen 

Indledning 
Da Dansk Skolemuseum åbnede 2. oktober 1995 i Rådhusstræde 6 i København, blev der 
indføjet et nyt specialmuseum i det danske museumslandskab - et nationalt, kulturhisto
risk museum for uddannelses- og skolehistorie. Åbningen af museet var en kulmination 
på mange års hårdt arbejde, som ikke mindst Vagn Skovgaard-Petersen og forskningsbi
bliotekar, mag.art. Christian Glenstrup havde udført, for at sikre at de store skolehistori
ske samlinger, som befandt sig i Danmarks Pædagogiske Biblioteks varetægt og som der 
ikke her var ressourcer til at udnytte, blev bragt frem fra kældre og loft og gjort tilgæn
gelige for den danske befolkning og den skolehistoriske forskning. De eksisterende skole
historiske samlinger var ikke blot tilfældige overleveringer fra svundne dage, men stam
mede for hovedpartens vedkommende fra det første Dansk Skolemuseum, som blev stif
tet i 1887, og som ikke mindst i de første to årtier af det 20. århundrede indtog en central 
rolle i den danske undervisningsverden. I 1934 afsluttedes Dansk Skolemuseums første 
epoke, da museet skiftede navn fra Dansk Skolemuseum til Statens Pædagogiske Studie
samling, men allerede året inden var det fra statens side blevet besluttet drastisk at nedto
ne den museale side af institutionens virksomhed l. Fremover skulle Statens Pædagogiske 
Studiesamling koncentrere sig om den pædagogiske litteratur og om at formidle viden om 
moderne undervisningsmidler. Skolehistorien måtte træde i anden række. 

Nedenfor vil der blive givet et rids af dette første Dansk Skolemuseums historie, hvor 
ikke mindst forholdet mellem fremadrettet, pædagogiske virksomhed og traditionel mu
seumsdrift vil være i focus. 

Skolematerielsagen 
Ideen med at oprette et dansk skolem!Jseum opstod blandt fremtrædende skolefolk i 
1870'erne. Udgangspunktet var ikke traditionelt musealt dvs. et ønske om at indsamle og 

I. Litteratur om Dansk Skolemuseum: R.e. Mortensen, Dansk Skolemuseum, i Vor UlIgdom 1902, s. 682-709. 
Særskilt publikation, København 1902,47 s.; Fr. Thomassen, Dallsk Skolemusel1m gellllem25 år. 1887- l . 
marts -1912, København, 1912, s. 30-31; Hans Kyrre, Statens Pædagogiske Studiesamling 1887 - I. marts 
- 1937, særnummer af Vor UlIgdom, 58. årg. 1936-37, s. 339-65; Poul MiiIler, Statens pædagogiske 
Studiesamling 1887 - I. marts-1962, i Dallsk pædagogisk Tidsskrift, IO. årgang, 1962, s. 49-71; lIldstillilIg 
vedrørende Den Skolehistoriske Samling på Danmarks Pædagogogiske Bibliotek, København, 1987; Robert 
Hellner, Dansk SkolelIlIlseIII, 1887 - l . lIIarts 1987, København 1987, Christian Glenstrup, Danmarks Pæ
dagogiske Bibliotek, Uddallnelse, 3, 1987, s. 132-38. 
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bevare skolehistorien, men tog afsæt i den alvorlige materialesituation, som prægede sko
lernes hverdag, og et stærkt ønske om at få åbnet skolefolks og politikeres øjne for betyd
ningen af at anvende lærebøger og andet undervisningsmateriale i klasseundervisningen. 
Det så bestemt heller ikke for godt ud med skolernes forsyning af undervisningsmidler i 
den danske folkeskole i sidste tredjedel af 1800-tallet. Når det stod så sløjt til på dette 
område, må lovgivningen og til dels en manglende lovgivning - bære sin del af skylden. 
Men også de lokale skolemyndigheders ulyst til at opfylde deres pligt var en væsentlig 
årsag til, at forholdene var så dårlige, som de var. 

I 1874 udgav landsbylærer G. Hvejsel, Lime ved Randers, en artikel i »Skoletidende«, 
hvor han ud fra egne erfaringer gjorde opmærksom på situationens alvor: » .. enkelte 
Steder findes jo noget (nemlig Materiel), men de fleste Steder er der sort Armod, da de 
ærede Sogneraader ofte gjerne ville spare, hvor det paa nogen Maade kan gaa an; jeg har 
saaledes for mit eget Vedkommende engang været i en saadan Stilling, at jeg til 150 Børn 
i 4 Klasser havde siger og skriver een eneste hel Læsebog og 19 ubrugelige Pjalter; saa
ledes var det, da jeg kom til Skolen, og dog maatte jeg bede mange Gange i 2 Aar, før jeg 
fik Mangelen afhjulpen. Jeg er temmelig sikker paa, at dersom man hos højere Ved
kommende rigtig vidste, under hvilke Forhold vi ofte arbejde, da maatte de meget for
bavses og sørge for at faa de sørgelige Mangler afhjulpne2«. 

Da Danmarks Lærerforening stiftedes i 1874, blev den første store pædagogiske opga
ve, den nystiftede forening tog op, arbejdet med at forbedre skolestuens udstyr og skolens 
undervisningsmidler. 

Skoledirektør Joakim Larsen udgav i 1880 et lille skrift, hvori han berettede om mate
rialesituationen på 900 af landets skoler. Kun 21 % af skolerne var så velforsynede med 
læsebøger, at hvert barn kunne få sit eget eksemplar af Dansk Læsebog og herudover var 
det begrænset, hvad skolerne lå inde med af moderne undervisningsmaterieJ.3 Inventaret 
i skolerne var ligeledes sparsomt og møblementet ofte af stærkt svingende kvalitet, så 
anskaffelsen af rigtige skoleborde (der passede de enkelte elever) blev ligeledes en mær
kesag for Danmarks Lærerforening i de sidste årtier af 1800-tallet"«. 

Udstillinger blevet af midlerne i Danmarks Lærerforenings arbejde for bedre skole
materiel. 

I 1876 fik foreningen etableret en større udstilling af skolemateriel, der blev vist i for
bindelse med den jyske industri udstilling i Århus. Udstillingen fik stor opmærksomhed, 
og blevet vendepunkt i produktionen af undervisningsmidler. Grundstammen i det sene
re Dansk Skolemuseum blev udgjort af det udstillede skolemateriel fra Århus-udstillin
gen, som blev skænket til Danmarks Lærerforening af de udstillende undervisningsmid
delfirmaer.5 I forbindelse med Danmarks Lærerforenings landsdækkende skolemøde r 
blev det ligeledes en fast tradition at tilknytte udstillinger af skolemateriel, der i løbet af 

2. G. Hveisel, Om skolernes Forsyning med Apparater. SkoletidelIde nr. 22, 1874. 
3. Joakim Larsen, Meddelelser 0111 forskellige Forhold. vedrørelU/e Skolevæsellet i DalIllIark. udgivet af Dan 

marks Lærerforening 1880. 
4. H. østergaard, 0111 Ikoleborde. skrift udgivet af Danmarks Lærerforening, København I HHO. 
5. En fortegnelse over de udstillende skolematerielfirmaer og de udstillede genstande ved Aarhus-udstillingen 

1876 er gengivet i R.e. Mortensen, Dallsk SkolelllllSel/1II /876-/90/. København 1902, s. 32-43. 
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Lærer Emil Sauter (1832-1901), 
bestyrer af Dansk Skolemuseum 
1887-1901. Maleri 1895 afG. 
Ache/! (1860-1912). Foto Dansk 
Skolemuseum. 

de sidste årtier af 1800-tallet voksede i omfang, og inddrog en bred vifte af indenlandske 
og udenlandske undervisningsmiddelproducenter. Efter hver udstilling sikrede Danmarks 
Lærerforening en del af materialet til egen udstillingsbrug. 

I 1877 besluttede Danmarks Lærerforening at nedsætte et »Udvalg til Prøvelse af 
Skolemateriel«, som skulle tage sig af spørgsmålet vedrørende skolebygninger og særligt 
skolemøbler og undervisningsmidler. Dette udvalg fik stor betydning, navnlig fra 1878 
hvor det bestod af Danmarks Lærerforenings første formand Emil Sauter samt lærerne P. 
A. Holm og M. Abrahamsen, Kildebrønde. Udvalget tog rundt i lærerkredsene landet over 
og holdt foredrag om værdien af godt undervisningsmateriale. Med sig på turen havde de 
prØver på moderne undervisningsmidler, som kunne demonstreres i forbindelse med fore
dragene. Materialet fik udvalget fra de afholdte skoleudstillinger. Fra 1879 var dette mate
riale fordelt mellem Sauter, Holm og Abrahamsen og deres skoler blev derfor en slags 
mønsterskoler med hensyn til forsyningen af materiel. 6 

Interessen i at få besøg af udvalgets medlemmer var meget stor og de tre lærere, ikke 
mindst Emil Sauter, kastede sig i de følgende år ud i en utrættelig foredrags virksomhed, 
som bragte dem rundt til alle egne af landet - vel at mærke samtidig med at de bestred et 

6. En fortegnelse over det skolemateriel, Danmarks Lærerforening ejede 1879, er sammen med en liste over 
det undervisningsmateriale, der blev forevist på materialeudvalgets foredragsrejser rundt i landet efteråret 
1882 gengivet i R.e. Mortensen, Dansk Sko!elllllselllll 1876-1901, København 1902, s. 43-47. 
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lærerembede! Antallet af årligt afholdte foredrag var imponerende. I 1886 blev der af 
Sauter, Holm og Abrahamsen holdt 25 foredrag på Sjælland, 7 på Fyn, 2 på Lolland, l på 
Langeland, l på Samsø og 49 i Jylland, dvs. i alt 85 foredrag. Ud over besværet ved at 
rejse rundt i landet blev foredragene også temmelig dyre, da foredragsholderne måtte 
lønne en hjælpelærer under sit fravær fra skolen, og transporten af rejsesamiingen kunne 
især i fjerne egne medføre en del ekstraudgifter. En forudsætning for at gennemføre disse 
mange foredrag var da også, at udvalgets aktiviteter var kommet på Finansloven fra 1882-
83 med en årlig pengesum på 4000 kr. til støtte for foredragsrejserne og til anskaffelse af 
yderligt skolemateriel. 

Efterhånden opstod der et stærkt ønske blandt materialeudvalgets medlemmer, og i sær
deleshed hos Sauter, om at få indrettet en permanent samling - et sted, hvor folk kunne 
komme og danne sig et overblik over, hvad der fandtes af undervisningsmateriale på mar
kedet og få hjælp og råd ved anskaffelsen af gode undervisningsmidler. Ved Danmarks 
Lærerforenings tredje skolemøde i 1886 benyttede Emil Sauter lejligheden til at slå et 
kraftigt slag for oprettelsen af et skolemuseum i Danmark: 

» .. navnlig mangle vi i Danmark i høj Grad et Skolemuseum, hvor enhver, der interesse
rer sig for Sagen, stadig kan faa et Overblik over, hvad der findes, og hvad der fremkom
mer ... 
.•. og vi haabe ved den høje Regerings og den danske Rigsdags Velvilje at faa Sagen frem
met, som den fremmes i vore Nabolande, saa at den Tid ikke skal være altfor fjærn, da 
Kjøbenhavn blandt sine mange Seværdigheder ogsaa maa tælle et Statsskolemuseum«.1 

Dansk Skolemuseum oprettes 
Sauters ønske skulle snart blive opfyldt og med ham selv i en central rolle som bestyrer 
af samlingen. Dansk Skolemuseum åbnede den 1. marts 1887 på loftet i den gamle ryt
terskole i Gladsaxe, hvor Emil Sauter havde embede. Rammerne var beskedne, og det 
viste sig, at datidens tidskrævende og relativt besværlige rejse til Gladsaxe fra København 
forhindrede, at særligt mange fandt ud til det nye museum. Derfor besluttedes det allere
de senere samme år at flytte skolemuseet til København. En seksværelses lejlighed på 
Gammel Kongevej 15 lejedes og den 27. juni 1887 genåbnedes Dansk Skolemuseum un
der de væsentligt forbedrede rammer. Museet fik hurtigt vokseværk og kom snart til at 
disponere over Il værelser på Gammel Kongevej og i 1889 udvidedes yderligere, så mu
seet nu rummede hele 17 værelser. Allerede i 1894 var arealet blevet for trangt her og man 
flyttede museet til Stormgade i det centrale København, hvor museet havde til huse ind
til 1930, først i nr. 17 (officielt indviet 3. december 1894), og fra juni 1909 i nr. 3. I 
Stormgade 17 rådede museet over ca. 300 m2 gulvareal. 

Fra begyndelsen var museet styret af et udvalg nedsat af Danmarks Lærerforening, men 
da Rigsdagen på Finansloven 1888-89 bevilligede en årlig sum på 5000 kr til oprettelse 
og udvidelse af Dansk Skolemuseum, og museet således gik over til at blive statsejet, 

7. citeret i Fr. Thomassen, Dallsk S!..o/elll/lSeWII gellllelll25 Aar1887· / . Mar,.\··/912, København, 1912, s. 11 -
12. 
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Frederik IV's rytterskole i Gladsaxe, hvor Emil Sauter var lærer 1883-98. Det var i denne 
bygnings loftslokaler, at Dansk Skolemuseum fik sin beskedne start i marts 1887. Foto 
Dansk Skolemuseum. 

udnævnte ministeriet ved skrivelse af 5. maj 1888 en fast bestyrelse for museet, der ud 
over Sauter bestod af landstingsmand Thomas Nielsen og skoledirektør Karl Theisen i 
København.8 

Få år efter museets start blev Dansk Skolemuseums formål sammenfattet i følgende 
punkter9 

l. at fremstille en samling af det bedste i ind- og udland brugte skolemateriel (møbler, 
inventar og undervisningsmidler) 

2. at tilvejebringe og bevare en historisk samling af de undervisningsmidler, der have 
været brugt i Danmark siden oprettelsen af faste skoler 

4 

8. 1895 indtrådte folketingsmand Harald Holm i bestyrelsen i stedet for afdøde Thomas Nielsen og i 1899 
erstattede kancelliråd Fr. Thomassen afdøde Karl Theisen. Ved Emil Sauters død i 190 l indtrådte skole
direktør Joakim Larsen i bestyrelsen, og i 1903 erstattedes afdøde Harald Holm af skolekonsulent, profes
sor N.A. Larsen. 

9. Dallsk Sko/eml/sel/m. Eli BeretIIilIg. September 1892, København, 1892, s. 4. 
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Dansk Skolemuseums domicil i Stormgade nr. 3 i det indre København, hvor museet ud
øvede sin virksomhed i årene 1909-30. Foto Dansk Skolenzuseum. 
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3. at være vejledende for forhandlere ved at anskaffe sådanne sager fra udlandet, som ikke 
kunne faas uden at købes 

4. at fremstille hjælpemidler, der nu som privat forekomme kun bruges af enkeltrnand, 
men som mulig kunne have interesse for almenheden og 

5. at meddele raad og vejledning ved skolens opførelse og udstyrelse. 

Dansk Skolemuseum var således i sit udgangspunkt ikke primært et museum med en 
retrospektiv vinkel på sin virksomhed, men var snarere tænkt som en materialesamling, 
der vel med rimelighed kan sammenlignes med nutidens undervisningsmiddelcentraler. 
Museets hovedformål var at fungere som demonstrations sted for tidssvarende undervis
ningsmateriale fra ind- og udland, men havde også som erklæret mål at virke aktivt for at 
udvikle såvel de fysiske som de indholdsmæssige rammer for den danske folkeskole. Den 
egentlige museale virksomhed, dvs. indsamling og bevaring af fortidens skolehistoriske 
materiale, kom i anden række, selvom man også med tiden ønskede at få etableret en 
historisk samling, bl.a. ved at beholde det moderne undervisningsmateriale i museet, også 
efter at det havde mistet sin aktuelle betydning. 

Emil Sauter påbegyndte sit museumsarbejde med stort engagement. Undervisnings
materiale indsamledes og opkøbtes lØbende og museets samlinger formidledes i foredrag 
og gennem udstillinger på museet og rundt om i landet. Emil Sauter knyttede kontakter til 
udenlandske kollegaer og skolematerielfirmaer og foretog i 1889 en længere udlandsrej
se til Paris, London, Berlin, Leipzig m.fl . for at hente ny inspiration til det hjemlige sko
lemuseum i det internationale skolemiljø. 

Ved den nordiske industri-, landbrugs- og kunstudstilling i København 1888 udstillede 
Dansk Skolemuseum en lang række skolerelaterede genstande og undervisningsmateria
ler og benyttede lejligheden til bagefter at erhverve en lang række af de udstillede under
visningsmaterialer til museet. Blandt andet overtog museet fysikfirmaet Chr. L. Weitz
manns udstillede »normalsamlinger« af fysiske apparater til brug i Borger- og Almue
skoler samt den af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet Anordnede Samling 
for Realskolen. Hermed fik Dansk Skolemuseum dækket et hul i sine samlinger, da det 
indtil dette tidspunkt ikke havde ejet et eneste fysikapparat. Ved samme lejlighed fik mu
seet skænket en prototype af en moderne gymnastiksal med gymnastikredskaber og små 
dukkebørn, der havde været udstillet af Kultusministeriet, samt en række skoleborde, tav
ler, katedre m.m fra førende danske firmaer. Sidstnævnte erhvervelser var meget vigtige 
for museets virksomhed, da Sauter gjorde en stor indsats for at udbrede kendskabet til 
ordentligt skoleinventar og bl.a. hyppigt udlånte små modeller af de bedste typer af skole
borde. 

Dansk Skolemuseum gik også med fynd og klem ind i samtidens diskussion af indret
ningen af velegnede skolebygninger. Dette engagement fik bIa. som konkret resultat, at 
Dansk Skolemuseum i samarbejde med statens bygningsinspektør Chr. L. Thuren udsend
te planer for indretning af idealskoler på landet, der rummerede detaljerede byggetekni
ske beskrivelser. IO 

10. Tegllillger til Bygllillger for dallske Almueskoler pall Lalldet. af Chr. L. Thuren, Il plader i Tværfolio, 
København, 1892. 
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Kancelliråd Carl Frederik 
Thomassen (1850-1918), besty
rer af Dansk Skolemuseum 1901-
18. Foto Dansk Skolemuseum. 

Sauter begrænsede i 1890erne sin foredrags virksomhed uden for museets lokaler, ligesom 
han heller ikke længere sendte mange vandreudstillinger rundt i landet. Folk måtte i ste
det komme til museet, hvis de ville se samlingerne. Sauter samlede kræfterne om at ind
rette og fremvise museet og i 1892 kunne han præsentere den første, rudimentære vejled
ning over museets indhold. I l 

Museet synes hurtigt at have fået en central placering i bevidstheden hos skoleverde
nens folk i ind- og udland, og det er vel egentligt ganske pænt, at omkring 1700 menne
sker besøgte museet i sæsonen 1900-0 l, når man betænker, at museet kun havde offent
lig adgang tre eftermiddage om ugen i sommerperioden og to dage om vinteren, da Emil 
Sauter skulle passe sit lærerkald. 

Museets blomstringsperiode 
I 1898 gik Emil Sauter på pension fra sin gerning i Gladsaxe og kunne for første gang ude
lukkende koncentrere sig om museets drift. Desværre var han på dette tidspunkt ved 
dårligt helbred. De sidste år af hans virke frem til sin død i 1901 blev præget af en mar
kant indskrænkning af museets aktiviteter. Han efterlod sig imidlertid en institution med 
store udviklingsmuligheder, som for alvor skulle udfolde sig i de kommende to årtier. 

Il. Dansk Skolemll~ellm, En Beretning, September 1892, København, 1892, s. 4. 
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Som daglig leder af Dansk Skolemuseum udpegedes nu kancelliråd Carl Frederik 
Thomassen (1850-1918), seminarielærer ved Blaagaards Seminarium. Han var på dette 
tidspunkt allerede godt inde i museets virksomhed, bl.a. som medlem af museets besty
relse siden 1899, og viste sig hurtigt som en meget dynanisk og visionær museums leder, 
der på få år ikke blot formåede at placere skolemuseet centralt i den danske undervis
ningsverden, men som via sit målrettede internationale arbejde gav Dansk Skolemuseum 
en position som et af de absolut mest betydningsfulde skolemuseer i Europa - hvis ikke 
det betydeligste. 

Fr. Thomassen udvidede museets aktiviteter på flere områder. Igennen museets årsbe
retninger l2 og de mange avisartikler og omtaler, som museets virksomhed affødte og som 
Thomassen omhyggeligt samlede i tre scrapbøger, 13 får man et levende indtryk af museets 
mange initiativer. 

Indsamlingen af tidens fremmeste undervisningsmidler fra ind- og udland blev intensi
veret. Samtidigt skete der en markant udvidelse af museets pædagogiske og skolehistori
ske litteratur. I 1892 havde bogsamlingen bestået af omkring 1600 bind. I 1901 var den 
vokset til ca. 10.000 bind, bl.a. fordi Det Pædagogiske Selskab i 1896 havde overladt sin 
bogsamling til museet, og i 1912 bestod museets bibliotek af hele 16.000 bind. 

Thomassen kastede sig ud i en hæsblæsende udstillingsvirksomhed - på museet og ved 
industri- og skoleudstillinger i ind- og udland. Rækken af internationale udstillinger, hvor 
Dansk Skolemuseum har været repræsenteret, er imponerende og i flere tilfælde blev 
udstillingerne endog præmieret. I 1900 udstillede Thomassen i Paris, hvorfra han kunne 
hjembringe en broncemedaille, i 1903 var Dansk Skolemuseum repræsenteret ved en ud
stilling i et så fjernt land som Chile, i 1904 deltog museet såvel i en udstilling i Niirnberg 
som i Athen, 1905 i Wien, 1907 i Lund og London, i 1910 var Thomassen atter i Paris og 
året efter var museet repræsenteret ved udstillinger i Dresden og Edinburgh og var i 1912 
til stede ved udstillinger i Skt. Petersborg og Barcelona. Første Verdenskrig satte en effek
tiv stopper for denne aktivitet, og da krigen var færdig og grænserne atter åbne var 
Thomassen død og Dansk Skolemuseum på vej mod nedgangstider. 

Men også indenlands var Thomassen en uhyre aktiv udstiller. Han genoptog ideen med 
vandreudstillinger, f.eks. i 1902 på den tekniske skole i Århus, hvor en etage blev stillet 
til rådighed for Dansk Skolemuseums udstilling i en 8 dages periode, hvor det i museets 
årsberetning (måske vel optimistisk?) blev fastslået, at »et par tusind mennesker mødte 
frem«. Museet deltog ligeledes i en række danske industri- og handelsudstillinger, og i 
1910 fik Dansk Skolemuseum endda i en kortere periode oprettet en filial af skolemuse
et i Hasle på Bornholm under kordegn S. Rytsels ledelse. 

Parallelt med disse eksterne udstillinger fastholdt Thomassen et højt aktivitetsniveau af 
museets egne særudstillinger. En liste over museets udstillinger i perioden 1901-11 giver 
et levende indtryk af dette, samtidig med det viser spændvidden af de emner, som 
Thomassen tog under behandling i udstillingerne: 

12. Dansk Skolemllsellln, En Beretning, September 1892, København, 1892, Beretning om Dansk Skolemll
sellms Virksomhed, årligt fra 190 I og frem . 

13. Tre scrapbøger i folioformat, dækkende perioden 1901-1928, Dansk Skofemllsellms Arkiv. 
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Udstilling af zoologiske og botaniske l/lldel1l isningsmateriale/: [udstillingens præsenta
tionsform blev der lagt mere vægt på funktionalisme elld på formidlillg. Udstillillgslokale 
i Stormgade 3. Foto ca. /9/0. Dansk Skolellluseum. 

» 190 1 Udstilling af danske læsebøger 10-26 april. 
Landkortudstilling 24. juni 17. august 190 l. 
Udstilling af frøbelsk Undervisningsmateriale ll. oktober - 8. november. Denne Ud
stilling afuoldtes med bistand af Dansk Frøbelforening og nød således godt af den rige 
indsigt Skoleinspektør S. Bagger og fru Bagger sad inde med. Den omfattede tillige elev
arbejder fra Asyler og Børnehaver. 
Udstilling af Anskuelsesmateriel, IO. og Il. November, bl.a. den kendte norske Lærer O. 
N. Lødøen fra Nordfjordens Modeller af Fisk og Fangstredskaber. 

1902-03 Billeder og Modeller tillagttagelsesundervisning. 
Geografiske Hjælpemidler. 
Kvindeligt Håndarbejde (efter Schallenfelds Metode). 
Sløjd og Frøbelarbejder. 
Børnebøger og Ungdomslæsning (i December måned) . 
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1903-04 Kvindeligt Håndarbejde (Stockholmer-metoden). 
Zoologiske Billeder og Præparater. 
Geografiske Landskabsbilleder. 
Modeller til Brug ved Iagttagelsesundervisning. 
»Kunst i Skolen«. 
Børnebøger (i December). 

1904-05. Anskuelsesbilleder i kronologisk Orden. 
Billeder og Præparater til undervisning i Sundhedslære. 
Teknologiske Billeder og Præparater. 
Ornitologen Grills Samling af danske Fugle. 
Børnebøger. 

1905-06 Zoologiske og botaniske Billeder og Præparater. 
Regneapparater. 
Børnebøger. 

Regnemaskiner er 
ingen ilY opfindelse. 
Det afbildede eksem
plar »Der kleine 
Recl1ller« (21 cm x 28 
cm) er udarbejdet ca. 
1900 af tyskeren F. 
Soennecken. Ved hjælp 
af drejeskiven udføres 
addition og subtrakti
on. Multiplikation og 
division kan udføres 
ved hjælp af to metal
håndtag forneden. De 
styrer pilen foroven. 
Foto Christian 
Glenstrup. 
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1906-07 Anatomiske Præparater. 
Historiske Billeder og Kort. 
Elevarbejder i Tegning fra engelske Skoler. 
Børnebøger. 

1907-08 Geologiske Billeder og Samlinger. 
Bibelske Landskabsbilleder. 
London-Udstillingen gentaget. 
Hjælpemidler til den første Iagttagelsesundervisning og Hjemstavnslære (foranlediget 
ved Københavns offentlige Skolers ny Læseplan). 

1908-09 En Schmeil-Udstilling (store zoologiske og botaniske billeder). 
En Wiinsche-Udstilling (den omfattende Række geografiske Billeder »Land und Leben«). 
Geografiske landskabsbilleder. 
Udstilling af det Materiel, der var udkommet i 1908. 

1911 En Udstilling af holIandske Undervisningsmidler. 
En Udstilling af russisk Undervisningsmateriale. 
Udstilling af Elevarbejder i Tegning, arrangeret af Kommunelærer ved Frederiksberg 
Skolevæsen F. Wilschiitz-Jessen. 
En Jan Ligthar Udstilling med bistand af Lærerinderne frk. Caroline Baggesen og frk. 
Margrethe Lønborg Jensen«.14 

Thomassen havde etableret et stort kontaktnet i ind- og udland, som han kunne trække på 
ved etableringen af særudstillinger. Som et eksempel kan nævnes den omfattende udstil
ling af regneapparater i 1905, hvor det blev muligt for Thomassen at præsentere kugle
rammer og andre regneapparater fra både Kina, Japan, Rusland og Europa. IS Som ved de 
andre særudstillinger beholdt museet samlingen af regneapparater efter udstillingens 
afslutning, og den kom nu til at indgå i Dansk Skolemuseums basissamling. Gennem de 
mange særudstillinger sikrede Thomassen Dansk Skolemuseum en stadig vækst i antallet 
af nye undervisningsmidler, ligesom museets mange, synlige aktiviteter medførte, at også 
flere historiske skolematerialer endte i museets varetægt. 

Thomassen holdt fast i sin forgængers udbredte foredragsvirksomhed. I perioden 190 1-
J 2 afholdt Thomassen 129 specialforedrag for undervisningsinstitutioner og andre grup
per på Dansk Skolemuseum. I samme periode drog han landet rundt med en samling af 
gode undervisningsmidler fra skolens forskellige fag og arrangerede udstilllinger med 
ledsagende foredrag ved talrige lærermøder, hvor kravene til gode undervisningsmidler 
blev specificeret. 

Thomassen fandt også tid til en skribentvirksomhed, hvor han i artikel- og bogform be
handlede en række skolehistoriske emner. Blandt hans arbejder kan fremhæves skriftet 

14. Fr. Thomassen, Dallsk SkolelIlIlselIllI gellllem25 Aar 1887 - 1. Marts - 1912, København 1912, s. 30-31. 
1 S. Fr. Thomassen, Reglleapparater i Dallsk Skolemllsellm [eli Vejledning for Besøgende]. København, 1905. 

56 



Opstilling af Dansk Skolemllsellms omfattende samlinger af regneapparater, der for 
stØrstedelens vedkommende stammer fra regnelldstillillgen i 1905 i lokalet i Stol7ngade 3. 
Foto ca. 1910. Dansk Skolemllsewn. 

»Skolestuens Udstyr«, hvori han minutiøst redegør for, hvad en landsbyskole burde inde
holde af undervisningsmidler. 16 Denne publikation nød stor udbredelse og blev genop
trykt flere gange. Hans to hovedværker er uden tvivl fortegnelsen over dansk pædagogisk 
litteratur fra 1896P samt oversigten over europæiske skolemuseer og biblioteker fra 
1915. 18 

En særlig indsats gjorde Thomassen for at knytte de europæiske skolemuseer sammen 
i et netværk. Samarbejdet var uformelt og byggede på personlige kontakter. Man korre
sponderede pr. brev, udvekslede årsberetninger,19 besøgte hinandens museer og mødtes 
ved de internationale udstillinger. I gruppen af europæiske skolemuseer kom Dansk 
Skolemuseum til at indtage en førerstilling - i hvert fald så længe Thomassen var leder, 

16. Fr. Thomassen, Skolestuens l/dstyr, København 1908. 
17. Fr. Thomassen, Fortegnelse over dansk pædagogisk Litteratur, København 1896. 
18. Fr. Thomassen, Skoleml/seerne og de pædagogiske biblioteker. Deres historie og virksomhed, København, 

1915. 
19. Dansk Skole museum råder over en stor samling årsberetninger fra en lang række af Europas skolemuseer 

fra specielt perioden ca. 1900-20. 
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og det er også sigende, at det blandt de mange europæiske sko\emuseumsfolk var Tho
massen, der havde overblikket og indsigten til at skrive om Europas skolemuseer og bi
blioteker. Desværre udkom bogen kun på dansk og fik derfor ikke den udbredelse, som 
den havde fortjent. I dag er værket en uvurderlig kilde til de mange nedlagte europæiske 
skolemuseer og biblioteker. En kilde som desværre kun er lidt kendt blandt udenlandske 
kollegaer. 

Dansk Skolemuseum blev i kraft af Thomassens person et samlingspunkt for Europas 
skolefolk, der kom på besøg i stort antal i årene før første verdenskrig, men også inden
lands bar Thomassens jætteindsats frugt. I perioden 1901-1910 mere end firdobledes 
besøgstallet på museet, og det vel at mærke i en periode, hvor museet stadig kun havde 
åbent tre eftermiddage om ugen om sommeren og to om vinteren. Først i 1914 blev det 
økonomisk muligt at ansætte Thomassen som fuldtidsleder af museet. Indtil da havde sko
lemuseet kun været en bibeskæftigelse for ham! Læser man Thomassens omhyggeligt 
førte scrapbøger over avisomtalerne af Dansk Skolemuseum, får man også et indtryk af, 
at Dansk Skolemuseum også hos pressens folk havde fået ry som et spændende museum 
med mange interessante tiltag, der nok var værd at omtale. Det er bemærkelsesværdigt, al 
antallet af avisomtaler falder markant, så snart Thomassen dør i 1918. Muligvis kan det 
skyldes, at efterfølgerne ikke har været så omhyggelige med at indklæbe presseomtaler, 
men det er snarere sandsynligt, at museets tabte dynamik lynhurtigt også slog igennem i 
pressens villighed til at omtale museets aktiviteteter. 

Thomassens 17 -årige ledelse var en blomstringstid for Dansk Skolemuseum - ingen 
tvivl om det. Men hvordan skal man bedømme hans indsats ud fra en mere snæver muse
al synsvinkel? Som sin forgænger valgte Thomassen at focusere på fremskaffelsen og for
midlingen af de aktuelle undervisningsmidler. Hovedsigtet med museets virksomhed var 
og blev at gøre skolefolk og politikere opmærksom på vigtigheden af godt undervis
ningsmateriel og demonstrere den voksende mangfoldighed inden for udviklingen af 
undervisningsmidler, som var karakteristisk for perioden op til første verdenskrig. Det 
bagudrettede, traditionelt museale indsamlingsarbejde måtte nødvendigvis indtage en 
stedmoderlig rolle set i dette perspektiv. På den anden side ville den massive indsamling 
af moderne undervisningsmateriale, som Thomassen foretog, på sigt blive af uvurderlig 
museal betydning. Desværre var hverken Sauter eller Thomsen særligt museumsminded 
med hensyn til at foretage den nødvendige grundregistrering af det indkomne genstands
materiale. De ville hellere udstille og formidle end at registrere. Derfor optræder en meget 
stor del af det overleverede materiale fra deres embedsperioder med begrænset eller slet 
ingen proveniensoplysninger. Det siger sig selv, at det i de fleste tilfælde i dag vil være 
umuligt at rekonstruere de manglende proveniensoplysninger. Sauter og Thomassen 
havde ikke museumsmandens opfattelse af, at hver genstand skulle bevares i en form, så 
den til enhver tid kunne benyttes som kilde til en bestemt historisk sammenhæng. De 
opfattede ikke tingene som museumsgenstande, der skulle værnes om, men som brugs
genstande, der skulle benyttes i kampen for at sprede godt undervisningsmateriale til sko
lerne. 

Dansk Skolemuseum var i Sauters og Thomassens perioder snarere i slægtskab med 
nutidens undervisningsmidde1centraler end med kulturhistoriske museer. 
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Museets nedgang og endeligt 
Efter Thomassens død i 1918 tilknyttedes skoleinspektør R.e. Mortensen som midlerti
dig leder af museet. Han foretog en deling af museet i en museumsafdeling og et biblio
tek. I 1920 indsattes kommunelærer Valdemar Christensen som leder af museet, men han 
forlod museet igen i 1929. I stedet blev den fremtrædende pædogog, dr.phil. Axel Dam 
sat i spidsen for Dansk Skolemuseum. 

Museets bibliotek var i stadig vækst i disse år, og i 1927 blev Dansk Skolemuseum 
hovedfagsbibliotek for pædagogik og børne- og ungdomspsykologi. Gøgeugen havde 
vokset sig stor og var snart parat til at overtage reden fuldstændigt. Museumsafdelingen 
var derimod inde i en nedgangsperiode. Nok havde man atter efter krigens afbrydelser fået 
genetableret kontakten til andre europæiske skolemuseer, men det blev aldrig igen på 
niveau som i Thomassens dage. Udstillings- og foredragsvirksomheden var ligeledes min
dre end de foregående årtier. Snart ville man nå et punkt, hvor der ville blive foretaget 
nogle fundamentale ændringer i Dansk Skolemuseums virksomhedsområde. 

I 1930, da Nationalmuseet udbyggedes, blev Dansk Skolemuseum tvunget til at rømme 
sin bygning i Stormgade 3 og tage midlertidigt ophold på det gamle garnisonssygehus i 
Rigensgade. 

I begyndelsen af 1930erne opstod der ved forhandlinger i Finansudvalget og Under
visningsministeriet planer om en forenkling af skolemuseets virksomhed. I den forbin
delse skrev Undervisningsministeriet ved brev af 3. juli 1933 til bestyrelsen for Dansk 
Skolemuseum: »Under henvisning til tidligere Brevveksling angaaende Tilvejebringelse 
af Lokale for Dansk Skolemuseum, skal man efter forhandlinger med Direktøren for 
Nationalmuseet og Finansministeriet tjentsligt meddele, at den del af skolemuseets histo
riske Afdeling, der har museumsagtig Betydning, vil kunne faa anvist Plads i Fol
kemuseets lokaler i Nationalmuseet, naar disse er fuldførte, som en til Folkemuseet særlig 
hørende Skoleafdeling, og at den øvrige Del af Skolemuseet maa henflyttes til Niels
Hjort-Skolen, saaledes at den Del af den historiske Afdeling, som ikke kan rummes i 
Lokalerne i Skolens to nederste Etager, maa opmagasineres paa Skolens Loft, baade for 
saa vidt angaar den Del, som Folkemuseet senere vil modtage til UdstiIIing, og den Del, 
som ikke egner sig for Folkemuseet«.2o 
Med dette brev blev der sat en effektiv stopper for en videreudvikling af de museale sider 

af Dansk Skolemuseums virksomhed. De historiske samlinger skulle udskilles fra de 
aktuelle. Det viste sig, at Nationalmuseet kun var begrænset interesseret i at overtage 
Dansk Skolemuseums genstandsmateriale, hvorimod købstadsmuseet »Den Gamle By« i 
Århus viste sig interesseret og fik uddeponeret en række af de vigtigste skolehistoriske 
genstande fra museets samlinger, heriblandt noget af det ældst bevarede danske skolein
ventar (midten af l800-tallet),21 medens resten af den skolehistoriske samling fulgte med 

20. Hans Kyrre, Statens Pædagogiske Studiesamling 1887 - l. marts - 1937, særnummer af Vor UlIgdom, 58. 
årg. København 1936-37, s. 362. 

21. En liste over de skolehistoriske genstande, der deponeredes i Købstadsmuseet »Den Gamle By« i Århus, er 
gengivel i Festskrift til S,a,ells Pædagogiske SllIdiesamlillg /887-/. Marts-/937. særnummer af Vor 
UlIgdom, 58. årgang, København, 1936-37, s. 390-92. I forbindelse med forberedelsen til tilbageførelsen af 
gens tands materialet til det genopreuede Dansk Skolemuseum er det konstateret, at den pågældende liste 
ikke er en komplet fortegnelse over det uddeponerede skolegenstandsmateriale. 
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som det »tynde øl« til Dansk Skolemuseums nye lokaler på den nedlagte Niels Hjorts 
Skole, på Frederiksberg Alle 22, hvor museet fik halvdelen af huset. Året efter ændredes 
institutionens navn til Statens pædagogiske Studiesamling. I 1936 døde Axel Dam og 
hans efterfølger blev kommunelærer Poul MUller. De to afdelinger af Studiesamlingen 
forenedes nu atter formelt under en leder, men hvor det nu var biblioteket, der havde abso
lut førsteprioritet. De omfattende samlinger af skolemateriel, som var blevet samlet under 
Sauter og Thomassen, blev med visse undtagelser henvist til en tilværelse nedpakket i 
papkasser i dårligt isolerede loftsrum og kældre. Men størsteparten af de museale samlin
ger overlevede da, og blev som årtierne gik et stadigt mere betydningsfuldt kildemateria
le til såvel dansk som europæisk skolehistorie. I 1995 opstod muligheden for at få sam
lingerne frem for dagens lys igen, da den nye selvejende institution Dansk Skolemuseum 
oprettedes i et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening, Lærerstandens Brandfor
sikring og Undervisningsministeriet. 22 

Arven fra Dansk Skolemuseum 
Det »nye« Dansk Skolemuseum vedkender sig gerne arv og gæld fra sin forgænger og 
navnebroder.23 

En stor del af Sauters og Thomassens indsamlede skolemateriale har heldigvis overle
vet til i dag - noget bedre end andet -, og kan indgå som basis i Dansk Skolemuseums 
samlinger. Som før nævnt mangler en stor del af materialet proveniensoplysninger, men 
det er til at leve med, når samlingen rummer så mange historisk interessante genstande, 
som den gør. Endog er den på visse områder simpelthen i verdensklasse. Sauter og 
Thomassens omhyggelige indkøb af tidens europæiske anskuelsesbiIledserier betyder nu, 
at vi står med verdens største samling af anskuelsesbiIleder fra Danmark og det øvrige 
Europa. I alt har vi langt over 12.000 forskellige, heriblandt mange serier som end ikke er 
bevaret i deres produktionslande Tyskland, Rusland og England.24 Med andre ord har 
Sauter og Thomassen givet os en god genstandsmæssig basis for at opbygge et spænden
de kulturhistorisk museum for skole- og uddannelseshistorien. 

På mange måder må et )}flyt« Skolemuseum nødvendigvis gribe sagerne anderledes an 
end vores forgænger. Vi er primært et museum, hvad deraf følger af krav til indsamling, 
registrering, bevaring, forskning og formidling, men der er bestemt sider af Sauters og 
Thomassens virksomhed, vi godt kan lade os inspirere af. De to museumslederes utrætte-

22. Følgende artikler blev udgivet i Uddallnelseshistorie 1995, i anledning af Dansk Skolemuseums åbning; 
Christian Glenstrup og Vagn Skovgaard-Petersen, Dansk Skolemuseum, s. 11-12; Ole Vig Jensen, Tale ved 
åbningen af museet, s. 13-16; Vagn Skovgaard-Petersen, Skole for livet, s. \7-19; Hans Prieme, Rådhus
stræde 6, s. 21-24. 

23. Omtale af det gendannede Dansk Skolemuseums aktiviteter kan findes i museets trykte årsberetning: Keld 
Grinder-Hansen, Dansk Skolemuseum 1996-97 - og i fremtiden, Uddallllelsesllistorie 1997, s. 
207-14; samme, Dansk Skolemuseum 1998, Uddallllelseshistorie 1998, s. 111-\7; samme, Dansk Skole
museum 1999, Uddallllelseshistorie 1999, s. 165-72; samme, Dansk Skolemuseum 2000, Uddannelses
historie 2000 s. 139-47. 

24. Om anskuelsessamlingen se, Inge-Birgit Thuesen, Anskuelsesbilleder, Årbog for Dansk Skolehistorie, 
1980, s. 87- 100; Christian Glenstrup, På jagt i en billedskat, Uddannelseshistorie, 1991 . s. 75-86; Keld 
Grinder-Hansen, Til anskuelse og fordybelse, Siden Saxo, nr. 3,12. Årg., 1997, s. 8-17. 

60 



lige engagement og interesse for skolens forhold, ikke blot i fortid og nutid, men også i 
fremtiden, bør få os til at stoppe op og tænke. Skal et skolemuseum begrænse sig til 
undersøgelser og fremlæggelser af, hvad der engang er sket, eller må man som museums
mand også gerne ind imellem vende blikke den anden vej - mod fremtiden, og reflektere 
over, hvor udviklingen er på vej hen? Og må man ikke også forsøge at præge den bare 
lidt25? 

Sauter og Thomassen havde visioner for skolens udvikling og arbejdede i tale og skrift 
benhårdt for at nå deres mål. Kan vi som et moderne skolemuseum ikke også have som 
ambition at være med til at præge undervisningsdebatten og fremtidens uddannelses
systemer og -metoder gennem de initativer, vi sætter i værk i form af foredrag, udstillin
ger og bøger? Det ville i hvert fald være i Sauters og Thomassens ånd. 

Sauter og Thomassen arbejdede for at fremme gode undervisningsmidler i skolen. Den 
ambition har vi i al beskedenhed også taget op i Dansk Skolemuseum. Siden Under
visningsministeriet i samarbejde med fagbladene Folkeskolen og Gymnasieskolen ind
stiftede en Undervisningsmiddelpris til årets bedste skolebogsmateriale for godt for 
fem år siden, har Dansk Skolemuseum haft en repræsentant i bedømmelsesudvalget. Indtil 
i år var det Vagn Skovgaard-Petersen, som nu har ladet stafetten gå videre til underteg
nede. 

Interessen for museumssagen har Vagn Skovgaard-Petersen bevaret usvækket, og som 
medlem af Dansk Skolemuseums bestyrelse kan han i de kommende år fortsætte arbejdet 
med at sikre den danske skolehistorie en passende museal platform, hvor arven efter 
Sauter og Thomassen kan blive udnyttet til fulde. 

25. Keld Grinder-Hansen, The Danish School Museum - a National School Museum under development, i 
DOel/melllalioll, Leeds 1997, 7th. International Symposium for School Museums and School History 
Collection, Leeds/Bremen 1999, s. 157-60. 
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Ton)' Miillers maLeri: Snoldelev Skole 1922 (Ramsø LokaLhistoriske Arkiv). 



Børnene sad model efter skoletid 
Maleren Tony Miillers billede fra Gadstrup Forskole 1927 

Af Erik Nørr 

I 1974 udgav Danmarks Lærerforening i anledning af sit IOD-års jubilæum R. Broby Jo
hansens bog »Skolen i kunsten, kunsten i skolen«. Heri findes en række eksempler på 
malere, som har benyttet skolen og skolebørn som motiver til deres billeder. Blandt de 
mere kendte kunstnere, som har malet skolebilleder, kan nævnes Hans Smidth, Jens 
Birkholm, Peter Hansen, L.A. Ring og Christen Dalsgaard m.fl. Mange af disse malerier 
er benyttet som illustrationer i artikler og bøger om skolehistoriske emner, dels fordi de 
er fremragende kilder til den danske skoles historie, dels fordi der ikke findes så mange 
valgmuligheder. Andre alternativer, som skolehistoriske forfattere kan vælge, er malerier 
af mindre kendte malere, karikaturtegninger og ikke mindst fotografier. Med ovenståen
de in mente er det meget tilfredsstillende at kunne illustrere omslaget af den »skolehisto
riske hilsen til Vagn Skovgaard-Petersen« med hidtil ubenyttede malerier med skole
rnotiver, oven i købet af en anerkendt kunstner. 

Kunstneren 
Skolestuen med lærerinden og børnene i l. klasse i Gadstrup Forskole fra 1927 (omsla
gets forside) er ligesom Snoldelev Skole 1922 (omslagets bagside) malet af Tony (Inger 
Birgitte Antoinette) Muller (1873-1965). Tony Muller var uddannet på skønvirkemaleren 
Luplau Janssens malerskoIe i årene 1892-97, og hun fik flere stipendier, så hun kunne 
foretage studierejser til Tyskland og Italien, hvilket fik indflydelse på en række af hendes 
første billeder. I en længere årrække deltog hun i Charlottenborgs forårsudstillinger, lige
som hun var repræsenteret på flere andre udstillinger. Hun har malet alterbillederne i en 
række kirker spredt over hele landet (Frihavnskirken, Lumsås kirke, Omø kirke, Broholm 
filialkirke på Fyn og Klim valgmenighedskirke). Desuden har hun malet altertavlen i kir
ken i Drammen i Norge. 

Ifølge Kirsten Olesens artikel i Weilbachs Kunstnerleksikon malede Tony Muller des
uden en del figurbilleder og landskaber og specielt blomsterbilleder med »overdådige 
buketter af vekslende årstiders blomster«. Et eksempel herpå er hendes billede fra 1922 
af Snoldelev Skole, hvor skolebygningen er halvt skjult af blomstrende træer, og hvor 
store blomsterbede i fuldt flor er placeret foran skolen. 

I flere tilfælde, bl.a. i forbindelse med opgaven i Drammen, arbejdede Tony Muller 
sammen med billedskæreren Mette Mortensen, som fremstillede rammen til alterbilledet. 
Også ved en del opgaver for det lokale publikum arbejdede de to kvinder sammen. De 
havde kendt hinanden lige siden 1881, da Tony Mullers far, SØren Christian Muller, flyt
tede til Gadstrup som præst, og de boede fra 1907 dør om dør med hinanden i to små hvid-
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Tony Miillers maleri fra Gadstrup Forskole 1927. Se også denne bogs omslagsbillede 
(Ramsø Lokalhistoriske Arkiv). 

kalkede huse i Gadstrup. Det var således nærliggende, da Gadstrup sogns beboere i 1927 
ønskede at give en gave til sognets forskolelærerinde i anledning af hendes 25 års jubi
læum i Gadstrup, at henvende sig til Tony Muller og bede hende male et billede af lærer
inden og hendes skoleklasse og samtidig bede Mette Mortensen om at fremstille en pas
sende ramme til billedet. 

Tony Muller valgte sit motiv således, at den jubilerende lærerinde, som skulle have bil
ledet overrakt, står med front mod klassen og beskuerne af billedet, hvilket betød, at bør
nene tilsvarende kom til at sidde med ryggen til. Dette førte ikke til, at maleren sprang 
over, hvor gærdet var lavest, og tegnede en tilfældig flok børn. Tværtimod gjorde hun sig 
til det yderste umage for, at alt på billedet skulle være formelt i orden. Dette bekræftes af 
en af de få nulevende af børnene på maleriet, Aksel Andersen, Ramsømagle, som jeg var 
så heldig at møde på Ramsø Lokalhistoriske Arkiv, da jeg var oppe at aftale affoto
graferingen af billedet. Han fortalte mig, at børnene over en længere periode sad model 
enkeltvis, så kunstneren kunne male hvert enkelt barn så autentisk som muligt. Bl.a. skul
le tøjet være rigtigt. Aksel Andersen har således fortalt, at drengen på bagerste række altid 
gik i matrostøj. Børnene var meget utilfredse med, at modelarbejdet skulle foregå efter 
skoletid og ikke i skoletiden. Lærerinden har nok ikke måttet kende alle detaljerne på for
hånd, selvom hun utvivlsomt også har siddet model. Blomster og natur får Tony Muller 
også smuglet med på billedet. Der er både potteplanter i vinduerne og buske og hØstakke 
udenfor. 
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Lærerinden 
Byudviklingen i stationsbyen Gadstrup førte i begyndelsen af det 20. århundrede til, at 
skolevæsenet i Gadstrup Sogn måtte udvides. 11901-02 blev der opført en forskole i Gad
strup, og i 1913 vedtog sognerådet at bygge en helt ny hovedskole med to lærere. l. maj 
1902 blev Maria Anna Nielsen (1865-1945) ansat som lærerinde ved den nye forskole. 
Hun var uddannet fra Statens Forskoleseminarium i Vejle i 1896, og hun havde haft an
sættelse på Langeland, før hun kom til Gadstrup. Ifølge skoleberetningen til ministeriet 
for 1912, som er bevaret i kommunens arkiv, var der to klasser i Gadstrup Forskole med 
henholdsvis 23 og 36 børn. Anna Nielsen underviste på skift i de to klasser hver anden 
dag i vinterhalvåret og 3 timer hver dag om sommeren. Desuden varetog hun håndar
bejdsundervisningen i hovedskolen. 

I juli 1919 var provst A. C. V. Kjølhede på visitats i Gadstrup og fik også lejlighed til at 
høre Anna Nielsen undervise. Hans stikordsagtige bedømmelse i visitatsprotokollen lød så
dan: »Lidt mere livlighed ønskelig i bibelhistorie, ellers godt, og læsning god. Skrivning 
og regning upåklagelig. Børnene øvede i sarnmenskrift. Lidt tabel. En smule let dan
markshistorie. Sangen lød pænt«. Provsten var således rimelig godt tilfreds. Der tales ikke 
om disciplinære vanskeligheder, hvilket lærerinden næppe havde. På de eksisterende klas
sebilleder fra 1917 og 1927 (det sidste gengivet nedenfor) ser lærerinden i højeste grad 
myndig ud. Dette bekræftes af Aksel Andersen, der omtaler lærerinden som »mere end 
streng«. 

Ud over de fag, som provsten nævnte i sin visitatsberetning, har lærerinden sikkert også 
fortalt børnene lidt naturhistorie. Hun havde i hvert fald gode muligheder for at benytte 
anskuelsesundervisning, da der ifølge Aksel Andersen overalt hang fugle og dyr ned fra 
loft og vægge, hvilket også fremgår af Tony Mtillers billede. Blandt andet ses en stor øm, 
som nok i dag ville være utænkelig i en dansk skolestue på grund af fredningsbestem
melserne. 

Det var normalt, at lærere og lærerinder, der havde undervist i 25 år eller mere på 
samme skole, modtog et jubilæumsgratiale eller en present fra beboerne. Ofte var det 
sølvtøj med inskription, men det kunne også være et maleri. Når det som i dette tilfælde 
drejede sig om en lærerinde var det ekstra på sin plads, da de ofte havde varetaget under
visningen for en beskeden løn og måske havde givet afkald på at få mand og børn. Deres 
tilværelse bestod af lærerindekaldet. Dette gjaldt således også Anna Nielsen. Ifølge en 
opgørelse fra 1910 fik hun fik kun 500 kr. i løn om året, hertil kom en bolig på 2 værel
ser oven på skolestuen og en mindre have. Til sammenligning fik førstelæreren i Gadstrup 
1310 kr. + det løse. I 1924 var tallene ændret noget til favør for lærerinden. Førstelæreren 
fik nu 2640 kr., medens lærerinden måtte nøjes med 1650 kr. Det var en lønforskel af di
mensioner. Anna Nielsen blev aldrig gift, og da hun i 1931 blev pensioneret, flyttede hun 
sammen med to søstre ind i et lille hus i Gadstrup, hvor hun boede, indtil hun døde i 1945. 

Skolebørnene 
Gadstrup Forskoles første klasse havde i foråret 1927 i alt 27 elever. Kønsfordelingen var 
temmelig skæv, da der var 19 drenge og kun 8 piger. Som det fremgår af maleriet, sad 
pigerne til højre to og to ved siden af hinanden, medens drengene sad til venstre tre eller 
fire på hver række. Børnene sad ikke som i det 19. århundrede efter eksamensresultat, 
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Eleverne og lærerinden i Gadstrup Forskole blev fotograferet i 1927, samtidig med at 
Tony Muller malede sit billede. Fotografiet omfatter i modsætning til maleriet både første 
og anden klasse. Aksel Andersen er /lummer to fra venstre i bagerste række (RamsØ 
Lokalhistoriske Arkiv). 

men ifølge Aksel Andersen i den rækkefølge, som de blev sat i den første dag, de kom i 
skole. Skolemøblerne er de gode kendte skolebænke med sammenhængende skråbord. Da 
der kun var to klasser i forskolen, havde man næppe det problem, som fandtes i andre sko
ler, at små og store elever skulle sidde ved de samme borde. Børnenes tøj synes at være 
festtøj og ikke det daglige skoletøj. 

Børnenes navne kan findes i skoledagbogen for Gadstrup Forskoles l. klasse, som er 
opbevaret i Ramsø Lokalhistoriske Arkiv. Det fremgår tydeligt, at billedet ikke forestiller 
de elever, som er i skole en bestemt dag. Antallet af elever er klassens maksimale antal. 
De fleste dage er der en række børn fraværende. Maleriet adskiller sig herved fra foto
grafiet fra 1927, hvor der foruden lærerinden er 35 børn med. Men da dette antal både ind
befatter første og anden klasse, er der en del børn, som ikke er med på fotografiet. Også 
på anden måde har Tony Mi.iller udnyttet sin kunstneriske frihed . Høstakkene, som skim
tes gennem vinduerne, kunne antyde, at maleriet er malet i juni måned, men det kan ikke 
være tilfældet, da tre af l. klasses elever rejste fra sognet i begyndelsen af maj, og hertil 
kom, at billedet utvivlsomt er blevet overrakt til Anna Nielsen ved hendes jubilæum ved 
udgangen af april. 

Når man ser en sådan første klasse med børn siddende med ryggen til, synes de alle at 
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have de samme muligheder for at få en ordentlig skolegang. Men der var store forskelle 
både i kundskabstilegnelsen og af social art. Ifølge Aksel Andersen var der flere af bør
nene, der senere kom i gymnasiet, medens andre blev taget ud af skolen, så snart det 
kunne lade sig gøre. I dagbogen anføres skoleforsømmelsernes omfang og i enkelte tilfæl
de også årsagen. Man kan nemt forestille sig hjemmets fattigdom, når der om en elevs 
udeblivelse fra undervisningen anføres: »har ingen træsko«. Dårlige sociale forhold og 
børnerigdom hørte ofte sammen. I Gadstrup Forskoles l. klasse var der i 1927 tre søsken
de. Faderen var landarbejder og havde et lille husmandssted, hvor der var så lidt plads til 
den store familie, at dyrene måtte placeres på loftet, og der var eksempler på, at geder 
faldt ned i beboelsen. Efter sigende skulle forældrene sammen have fået i alt 27 børn. Jeg 
har efterprøvet udsagnet i kirkebøgerne og har fundet mindst 19 børn i Gadstrup og et par 
andre landsognes kirkebøger, men da forældrene er gift i København, er de ældste børn 
måske født her, således at tallet nærmer sig de 27. Børnene blev døbt i bundter, op til fem 
ad gangen. Kun enkelte er konfirmeret i Gadstrup, så alt tyder på, at børnene er blevet 
sendt ud at tjene før konfirmationsalderen, og at de derfor er blevet konfirmeret uden
sogns. Det har hverken for forældrene eller skolen været let at holde rede på de mange 
søskendes navne, især fordi de alle blev tillagt to eller tre fornavne. De store forskelle i 
social status mellem de store gårdejeres børn og de fattige børnerige familier har ikke 
gjort det lettere at være lærerinde. Der har utvivlsomt været brug for differentieret under
visning, selvom dette begreb hører en senere tid til. 

Tony Mtillers maleri af lærerinden i Gadstrup Forskole og hendes skoleklasse er i 2001 
blevet erhvervet af Ramsø Lokalhistoriske Arkiv, som findes i den gamle skole i Dåstrup. 
Det ejedes af en privatperson i Tappernøje, som var villig til at forære billedet til arkivet, 
men han ville gerne beholde den flotte ramme, som billedskæreren Mette Mortensen 
havde skåret i 1927. Heldigvis lykkedes det arkivet også at erhverve rammen mod en min
dre betaling, for det havde været ærgerligt, hvis Tony Mtillers maleri og Mette Mortensens 
ramme var blevet adskilt. 

Kilder og litteratur: 
Ramsø Lokalhistoriske Arkiv 
Gadstrup Forskole. Dagbog for l. klasse 1927 
Materiale vedrørende Tony Miiller 

Landsarkivet for Sjælland, Lalland-Falster og Bom/101m 
Gadstrup-Syv Kommune. Skoleberetning 1912 
Ramsø-Tune Herreders Provsti. Visitatsdagbog 1910-34 
Kirkebøger for Gadstrup, Såby og Gevninge sogne 

Trykt litteratllr: 
Gadstrup-Syv sogne. Roskilde 1953 (genoptryk 1979) 
Danmarks Folkeskole 1910. Udgivet af WTh. Benthien og Carl Poulsen. Odense 1911 
Danmarks Folkeskole 1924. Udgi vet af Danmarks Lærerforening. Århus 1925 
R. Broby Johansen: Skolen i kunsten - kunsten i skolen. Kbh. 1974 
Weilbach: Dansk kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann. Bind V. Kbh. 1995 
Artikler i Socialdemokraten 2119-1954 og i Roskilde Dagblad 1954 [om Tony Miiller] 

Intervie\V: 
Samtale 8/3-2001 med Aksel Andersen, RamsØmagle (elev i Gadstrup Forskole 1927) 
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Bibliografi over Vagn Skovgaard
Petersens litterære produktion 
1991-2001 
Af Christian Glenstrup og Børge Riis Larsen 

IUddannelseshistorie 1991 - 25. årbog fra Selskabet for Dansk Skolehistorie (udgivet 
som festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen i anledning af 60-årsdagen den 31 . maj 1991) 
s. 267-272 har Christian Glenstrup udarbejdet en bibliografi over Vagn Skovgaard
Petersens litterære produktion. 

Bibliografien herunder er over Vagn Skovgaard-Petersens litterære produktion de sene
ste 10 år, idet enkelte arbejder, som ikke kom med i 1991-bibliografien, dog er medtaget 
her, selvom de er fra før den her behandlede periode. 

Som i 1991 er bibliografien opdelt i fem afsnit: 

l. Bøger, hvor Vagn Skovgaard-Petersen er forfatter eller medforfatter 
2. BØger med Vagn Skovgaard-Petersen som redaktør eller medredaktør 
3. Artikler eller afsnit i bøger 
4. Artikler i tidsskrifter, årbøger og lignende. 
5. Anmeldelser 

I Uddannelseshistorie har der hvert år været beretninger om Institut for Dansk Skole
historie og Selskabetfor Dansk Skolehistorie samt forordet redaktionelt, som Vagn Skov
gaard-Petersen har forfattet eller har været medforfatter til. Generelt er disse mindre litte
rære arbejder ikke medtaget i bibliografien. 

Heller ikke forord i udgivelser af Selskabet for Dansk Skolehistorie med Vagn 
Skovgaard-Petersen som forfatter eller medforfatter, er medtaget. 

I den her omhandlede periode har Vagn Skovgaard-Petersen skrevet en lang række 
større og mindre opslag i Danmarks Nationalle~sikon, Den Store Danske Encyklopædi og 
fungeret som konsulent inden for området pædagogik, skole, uddannelse m. v., men heller 
ikke disse bidrag er medtaget i bibliografien. Det samme gælder Vagn Skovgaard
Petersens bidrag til Dansk Kvindebiografisk Leksikon. 
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1. Bøger, hvor Vagn Skovgaard-Petersen 
er forfatter eller medforfatter 

Portræt af et årti. Danmark i 30'erne. Sammen 
med Axel Bolvig og Jørgen Zeeberg. Gyldendal, 
1975, 72 s. iIl . 

Danmark - i Norden og Europa. G.E.C. Gad, 1980, 
40 s. iIl. (Levende historie / red. Verner Bruhn, 
Kamma Struwe). 

Kvalitetens vogter. Statens tilsyn med gymnasie
skolerne 1848-1998. / Harry Haue, Erik Nørr, 
Vagn Skovgaard-Petersen. Undervisningsministe
riet, 1998,477 s. iiI. 

2. Bøger med Vagn Skovgaard-Petersen 
som redaktør eller medredaktør 

Uddannelseshistorie. Årbog fra Selskabet for Dansk 
Skolehistorie. (1 992-1997: Sammen med Harry 
Haue. 1998-2000: Sammen med Børge Riis 
Larsen). 

Kampen om llirohusen. Studier kring statsmagt och 
fOraldraratt i nordisk skolutveckling. / Håkan An
dersson, Knut Jordheim, Ingrid Nilsson og Vagn 
Skovgaard-Petersen. Almqvist och Wiksell Inter
national, Stockholm, 1994, 225 s. 

- mellem pædagogik og skole. Festskrift til profes
sor Mogens Nielsen på 65-årsdagen den 29. marts 
1996. Red: Spæt Henriksen, Vagn Skovgaard
Petersen, Hans Vejleskov og Thyge Winther-Jen
sen. Århus, Kvan. 1996, 160 s. iIl. 

3. Artikler eller afsnit i bøger 

En ny skole. s. 102-105. I: På herrens mark. Stavns
bundet eller fri. / Red.: John Erichsen, Peter Mi
chelsen, Bodil Bundgaard Rasmussen, Mette 
Skougaard. Nationalmuseet, 1988, 128 s. ill. 

Statsmagt og forældreret i dansk skoleudvikling. 
En oversigt. I Sammen med Gunhild Nissen. s. 
11-20. I: Kampen om larohusen. Studier kring 
statsmagt och fOråldraratt i nordisk skolutveck
ling. Almquist och Wiksell International , Stock
holm, 1994. 

Skoler for et politisk mindretal. Konflikt om fri
heds-princippet i dansk skolelovgivning 1945-
46. s. 183- 188. I: Kampen om Jarohusen. Studier 
kring statsmagt och fOrtildrartitt i nordisk skol
utveckling. Almquist och Wiksell International , 
Stockholm, 1994. 
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Degnen - manden fra ploven. s. 7-15. I: Degn og 
Direktør: Festskrift til Holger Knudsen. / Red. : 
Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. 
Kbh. Undervisningsministeriets Forlag, 1994. 

Skolefag fortæller kulturhistorie. s. 165-170. I: 
Skolefag i 100 år. / Red.: Vagn Oluf Nielsen. Dan
marks Pædagogiske Bibliotek 1995, 175 s. iIl. 

Skolens karakterer - elevens karakter. Opgøret 
med Ørsteds karakterskaia. s. 219-230. I: Stort 
og småt om små og store. Festskrift til Hans Vejle
skov, 23. november 1995. Redigeret af Minna 
Ronnefeld og Jens E. Olesen. Danmarks Lærer
højskole 1995. 

Hvad hånden former. s. 9-16. (Sammen med Chri· 
stian Glenstrup). I: -mellem pædagogik og skole. 
Festskrift til professor Mogens Nielsen på 65-års
dagen den 29. marts 1996. / Red. : Spæt Henrik
sen, Vagn Skovgaard-Petersen, Hans Vejleskov, 
Thyge Winther-Jensen. Århus, Kvan. 1996, 160 s. 

Dygtighet og dannelse. Refleksjoner over grund
begreber i skolens historie. s. 1-16. I: Streiftog i 
historisk og komparativ pedagogikk. Artikel
samling utgitt i forbindelse med Torstein Harboes 
70-års dag. Redigeret af Knut Tveit. Oslo. Uni
versitetet i Oslo, Pedagogisk Forskningsinstitutt 
1997. Rapport 1997:2,355 s. 

Andet hovedafsnit: 1888-1945. s. 179-232. I: 
Kvalitetens vogter, Statens tilsyn med gymnasie
skolerne 1848- 1998. I Harry Haue, Erik Nørr, 
Vagn Skovgaard-Petersen. Undervisningsmini
steriet, 1998. 477 s. iIl. 

Skolens styrelse. s. 614-658. I: Dansk Forvalt
ningshistorie II. Stat, Forvaltning og Samfund. 
Folkestyrets Forvaltning fra 1901 til 1953. Red. af 
Tim Knudsen. Jurist- og 0konomforbundets For
lag, 2000. 

Uddannelse. s. 115-120. I: Bogen om Danmark -
med et essay af Leif Davidsen. / Red.: Me Chri
stensen, Bolette Rud Pallesen, Thomas Sehested. / 
Billedredaktion: Bodil Hammer. Danmarks 
Nationalleksikon, 2001,414 s. ill . 

Didaktik dengang - da almueskolen blev til folke
skole. 

Didaktik dengang - da de lærte at undervise. 
To manuskripter til artikler i en artikelsamling om 
didaktik bogen forventes udgi vet 200 I. 



4. Artikler i tidsskrifter, årbøger 
eller lignende 

Den klassiske latinskole. I: 1800-tallet. Kultur
historisk Magasin fra Strandbergs Forlag, nr. 4. 
April 1983.4. årg. (Tema: skolen på landet og i 
byen) s. 12-18. 

Historisk midtpunkt i krise. [Dansk Historisk Fæl
lesforening]. Sammen med Erland Kolding 
Nielsen. I Jyllandsposten 24. august 1990. 

The InOuence of the State in Danish adult educati
on. The state and adult education - historicai and 
systematicai aspects . I: Studies in pedagogy, 
androgogy and gerontology; vol. 4, s. 285-294. 
Udg.: Franz Poggeler. Frankfurt am Main: Peter 
Lang 1990. 

Visdom i skolen. Sammen med Peder Skyum-Niel
sen. I: Samvirke, årg. 64, nr. 9 (1991) s. 42-43. 

Povl Bagge. 30. november 1902 -7. december 1991. 
Dansk historiker. - Nekrolog. I: Historisk tids
skrift. Bd. 92, hf t. 2 (1992) s. 383-398. 

Politikeren bag programmerne. Samtale med fhv. 
kulturminister Ole Vig Jensen. I: Uddannelses
historie 1992 s. 13-18. 

Viljens styrke. Natalie Zahle. En biografi om dannel 
se, køn og magtfuldkommenhed. Uddrag af oppo
nentindlæg ved forsvaret af Birgitte Possings dok
torafhandling ved Københavns Universitet, den 8. 
maj 1992. I: Uddannelseshistorie 1992 s. 113-119. 

Skole- og uddannelseshistorie. En status. Forsøg 
på et overblik. I: Uddannelseshistorie 1992 s. 69-
78. 

Danskernes skole på museum. Planerne for et dansk 
skolemuseum. I: Berlingske Tidende 15. januar 
1992. 

Bertel Haarder - undervisningsminister 1982-
1993. Samtale med Bertel Haarder 9. juni 1993. 
(Sammen med Poul Dam). I: Uddannelseshistorie 
1993 s. 11-20. 

Skriften på væggen. Samtale med Poul Gernes og 
Georg lansen. (Sammen med Peder Skyum
Nielsen). I: Uddannelseshistorie 1993 s. 21-26. 

Anne Marie Nørvig og Forsøgsskolen på Em
drupborg. Wilhelm Marckrnann og Jørgen Ege
dal Poulsen - i samtale med Vagn Skovgaard
Petersen. I: Uddannelseshistorie 1994 s. 11-20. 

Det usagte samvirke. (Note: Fra september 1940 var 
ingen på skolerne eller i Undervisningsministeriet 
i tvivl om lærernes holdning til samarbejde med 
tyskerne). I: Folkeskolen. Årg. 112, nr. 16/17 
(1995) s. 9-11. 

På tværs af traditioner: - kættere i dansk skolepo
litik. I: Uddannelse. Årg. 28, nr. 4 (1995) s. 171 -
176. 

Dansk Skolemuseum - og pædagogisk studiesam
Iing. Sammen med Christian Glenstrup. I: Uddan
nelseshistorie 1995 s. 11 -12. 

Undervisningsdirektør Holger Knudsen - i samta
le med Vagn Skovgaard-Petersen. I : Uddannelses
historie 1995 s. 25-29. 

Et halvt århundrede med Døttreskolen på Chri
stianshavn. Samtale med lærerinde, cand. mag. 
Estrid Peitersen, f. 1898, om et skoleliv. I: Uddan
nelseshistorie 1995 s. 31-35. 

Skoler for et politisk mindretal. Konflikt om fri 
heds-princippet i dansk skolelovgivning 1945-46. 
I : Uddannelseshistorie 1995 s. 61-66. 

Skole for livet. Miniforelæsning om museum og 
skole ved åbningen af Dansk Skolemuseum. I : 
Uddannelseshistorie 1995 s. 17-19. 

Lærerroller: - siden dengang der var degne til. -
(Fremtidens lærerrolle). Portræt af tre lærertyper. 
I : Uddannelse. Årg. 29, nr. 7 (1996) s. 7-13. 

Rektor Tom Ploug Olsen i samtale med Jørgen Ege
dal Poulsen og Vagn Skovgaard-Petersen. I: 
Uddannelseshistorie 1996 s. 9-16. 

Folkeskolen efter 1958 - foredrag uddrag. I: 
Uddannelseshistorie 1996 s. 75-84. 

Fort y Years of Research into the History of 
Education in Denmark. I: Scandinavian Journal 
of Educational Research. Vol. 41, nr. 3-4, 1997 s. 
321-331. 

En senior-medarbejder går af. I: Uddannelses
historie 1997 s. 215-222. (Note: Om Tage Kamp
mann). 
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Tidligere direktør i undervisningsministeriets 
gymnasieafdeling UtTe Gravers Pedersen - i 
samtale med Børge Riis Larsen og Vagn Skov
gaard-Petersen i juli 1998. I: Uddannelseshistorie 
1998 s. 11 -26. 

Inspektion og pensum - eller »Lærdoms Lyst
gaard«. Festforelæsning om gymnasietiIsynet 
1848-1998. I: Uddannelseshistorie 1998 s. 27-36. 

Hvor kom ideerne fra? Lad ministeriet finde sin 
hukommelse igen. I: Fra Monrad til Vig. Under
visningsministeriet 150 år. Undervisningsmini
steriets Tidsskrift Uddannelse. Årg. 31 , nr. 3 
(1998), s. 61 -67. 

),Blide ord og stærke argumenter«. Visdom i sko
lernes valgsprog - især fra 1700-tallet. I: Ny
hedsbrev fra Center for Handicaphistorisk Forsk
ning, nr. 14, december 1998 s. 8- 15. 

Vilhelms visioner - og vores. I: Uddannelse årg. 32, 
nr. 6 (1999) s. 57-63. 

Fhv. folketingsmand og højskoleforstander Poul 
Dam - i samtale med Lejf Degnbol og Vagn 
Skovgaard-Petersen, juli 1999. I: Uddannelses
historie 1999 s. 9-22. 

Barnets århundrede - i kikkert og spejl. 
Afskedsforelæsning på Danmarks Lærerhøjskole 
(DLH) den 30. august 1999. I: Uddannelses
historie 1999 s. 23-36. 

Tidligere rektor for Ballerup Gymnasium og med
redaktør af Gymnasieskolen Anders øster
gaard - i samtale med Børge Riis Larsen og Vagn 
Skovgaard-Petersen i februar 2000. (Sammen 
med Børge Riis Larsen). I: Uddannelseshistorie 
2000 s. 9-23. 

Ungdomsliv som disputats. (Oppositionsindlæg ved 
forsvarshandlingen for Søren Ehlers' disputats) . I: 
Uddannelseshistorie 2000 s. 24-3 I. 

Interview med Anders østergaard - et bidrag til 
belysning af kemiundervisningens historie. 
(Sammen med Børge Riis Larsen). I: Dansk Kemi 
(under udgivelse). 
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6. Anmeldelser 

Jelling Seminarister i krigsåret 1848. Bent øster
gaard. I: Uddannelseshistorie 1990 s.127. 

Jagt og skonnert. Studier i den danske provinssøfart 
i tiden 18 14 til 1864. / Anders Monrad Møller. I: 
Historisk tidsskrift. Bd. 91, hft. I (1991) s. 315-
317. 

Otto Jespersen. Facets of His Life and Work. / Arne 
Juul; Hans F. Nielsen. - Amsterdam: John 
Benjamin, 1989. (Studies in the theory and history 
of linguistic sciences; III, 52). I: Uddannelses
historie 1992 s. 144. 

Ebberødgårds historie: i medgang og modgang. / 
Torben Hvam ; med bidrag af Tormod Hessel .. et 
al.. - Birkerød: Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og 
Museum, 1993 (i.e. 1994]. I: Uddannelseshistorie 
1994 s. 179-180. 

Almen dannelse, folkelig dannelse, folkelig livsop
lysning. Lilian Zøllner (red.) . Vejle: Kroghs 
Forlag - i samarbejde med Nornesalen, 1993. I: 
Uddannelseshistorie 1994 s. 177-178. 

»Menneskelivet er underligt«: menneskesynet i 
grundtvigsk folkehøgskole og folkeopplysning. / 
Olav Klonteig. Oslo. Det Norske Samlaget, 1992. 
I: Uddannelseshistorie 1994 s. 177-178. 

Skolen, præsten og kommunen: kampen om skolen 
på landet 1842-1899. / Erik Nørr. Kbh. Jurist- og 
Økonomforbundet, 1994. I: Historisk tidsskrift. 
Bd. 95, hf t. 2 (1995) s. 520-523. 

Visdommens kilde: skole i Ærøskøbing i 350 år. / 
Torun Gjelstrup. Ærøskøbing : Eget forlag, 1996. 
I: Uddannelseshistorie 1997 s. 191-192. 

Mit liv i skolen. Stinus Nielsen. Lærerstandens 
Brandforsikring (1997). I: Uddannelseshistorie 
1998 s. J31. 

Det store i det små. / Red.: Knud Prange. Skrifter 
udgivet af Lokalhistorisk Afdeling. København 
1997. I: Uddannelseshistorie 1998 s. 147-148. 

En skole midt i byen. Christianshavns Gymnasium. 
I: Uddannelseshistorie 2000 s. 190-191. 

900 år. Viborg Katedralskoles Jubilæumsskrift. I: 
Uddannelseshistorie 2000 s. 191-192. 



Vagn er med i det hele 
Formænd, bestyrelser og redaktører i Selskabet for Dansk 
Skolehistorie 1966-2001 

Af Erik Nørr 

Selskabet for dansk Skolehistorie blev dannet på en stiftende generalforsamling på 
Danmarks Pædagogiske Bibliotek den 27. november 1966, og selskabet kunne året efter 
udsende den første årgang af Årbog for Dansk Skolehistorie. 12001 udkommer den 35. 
årbog, som siden 1984 har båret navnet Uddannelseshistorie. Uden at forklejne nogen kan 
man fastslå, at professor, dr. pæd. Vagn Skovgaard-Petersen er den person, der har haft 
størst betydning for, at selskab og årbog har indtaget en central plads i den skolehistori
ske forskning og debat i de forløbne 35 år. Nedenfor bringes en oversigt over formænd, 
bestyrelsesmedlemmer, redaktører og redaktionskomiteer, og det fremgår tydeligt, at 
Vagn Skovgaard-Petersen har været med i det hele. Han var med som sekretær og kasse
rer i det lovudvalg, der planlagde oprettelsen af selskabet i 1966, og han blev sekretær i 
det nyoprettede selskab. Ti år senere blev han formand, en post, som han nu har varetaget 
i 25 år. I redaktionen for årbogen har han udført et jættearbejde, idet han har været redak
tør eller medredaktør ved 25 af årgangene, og han har også haft en finger med i spillet ved 
de øvrige årgange, da han i hele perioden har været medlem af det redaktionsudvalg, der 
fungerer som støttegruppe for redaktørerne. Kun årgang 1991 har Vagn ingen indflydelse 
haft på. Denne årgang lykkedes det en selvbestaltet gruppe at udgive som festskrift til 
Vagn Skovgaard-Petersen, uden hans medvirken. 

Bestyrelsen har lige fra selskabets oprettelse været sammensat således, at den repræ
senterede en række skoleformer. Ud over Danmarks Lærerhøjskole har der til stadighed 
været medlemmer, der havde baggrund i folkeskolen og lærerseminarierne, i gymnasie
skolen og de frie skoler (friskolen/højskolen). Desuden har der i det meste af perioden sid
det repræsentanter for Danmarks Pædagogiske Bibliotek, for arkivvæsenet og for muse
umsverdenen. Senere er der også kommet repræsentanter for handelsskolerne og for det 
socialpædagogiske område. 

Formænd og bestyrelser for Selskabet for Dansk Skolehistorie siden 1966 

medlem af bestyrelsen MB 
Lovudvalg medlem af udvalg, som forberedte indkaldelsen af den stiftende generalforsamling i novem

ber 1966 

Balle, Thorstein, forskningsleder, MB siden 1999 
Bonde, Aage, overbibliotekar, lovudvalg 1966, MB 1966-73 
Clausen, H.P., universitetslektor, lovudvalg 1966, MB 1966-68 
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Selskabet for Dansk Skolehistorie afholder altid sit årsmøde på markante uddannelses
steder eLLer på institutioner, der huser vigtige skolehistoriske samlinger (jfr. oversigten 
over årsmøderne i Uddannelseshistorie 1995). Den l. november 1970 fandt årsmødet sted 
i Købstadsmuseet Den gamle By i Århus. På Aarhus Stiftstidendes fotografi med årsmø
dedeltagerne ses bl.a. de senere formænd Vagn Skovgaard-Petersen (forreste række i mid
ten) og J. Ingemann Petersen (forreste række helt til højre). 

Damgaard, Chr. Friis, faglærer, MB 1974-80, sekretær 1976-80 
Degnbol, Lejf, overlærer, MB siden 1984, kasserer siden 1998 
Ehlers, Søren, lektor, dr.pæd., MB siden 1996 
Frank, Eilif, friskoleleder, MB 1977-99 
Glenstrup, Christian, forskningsbibliotekar, MB 1987-98, sekretær 1988-98 
Grinder-Hansen, Keld, museumsleder, ph.d., MB siden 1998 
Hansbøl, Gorm, lektor, MB siden 1998 
Hansen, Flemming Lind, handelsskolelektor, MB siden 1988 
Hansen, Inger Schultz, seminarielektor, MB siden 1990, sekretær siden 1997 
Hansen, Vagn, højskolelærer, MB 1980-87, sekretær 1980-87 
Hellner, Robert, overbibliotekar, formand for lovudvalg 1966, MB 1966-98, formand 

1966-71, kasserer 1971-98 
I1søe, Grethe, arkivar, MB 1976-84 
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Japsen, Gottlieb, docent, dr.phil. MB 1966-75 
Jensen, Svend Arne, fagkonsulent, MB 1975-88, sekretær 1987-88 
Jørgensen, Harald, landsarkivar, dr.phil., MB 1966-76 
Larsen, Ernst, rektor, lovudvalg 1966 
Lund, Hans, højskoleforstander, lovudvalg 1966 
Markussen, Ingrid, amanuensis, MB 1966-71, kasserer 1966-71 
Nellemann, Aksel, gymnasielektor, MB 1968-74, næstformand 1971-74 
Nielsen, Ove H., museumsformidler, MB 1976-96 
Nørr, Erik, arkivar, dr.phil., MB siden 1973, næstformand 1977-78 og siden 1989 
Petersen, J. Ingemann, amtsskolekonsulent, lovudvalg (næstformand) 1966, MB 1966-76, 

næstformand 1966-71, formand 1971-76 
Prange, Knud, universitetslektor, MB 1971-77 
Skovgaard-Petersen, Vagn, professor, dr. pæd., lovudvalg (sekretær og kasserer) 1966, MB 

siden 1966, sekretær 1966-76, formand siden 1976 
Skovmand, Roar, professor, dr.phil., lovudvalg 1966 
Warthoe-Hansen, Ole, overlærer, lovudvalg 1966, MB 1966-76 
Witt-Hansen, Viggo, amtskonsulent, MB 1976-90, næstformand 1979-90 

Redaktører og redaktionsudvalg for Årbog fol' Dansk Skolehistorie 1967-83, fra 1984 
Uddallnelseshistorie: 

Bugge, K.E., professor, dr.theol., udvalg siden 1967 
Clausen, H.P., universitetslektor, udvalg 1967-68 
Dam, Poul, fhv. folketingsmand, udvalg 1987-96 
Ehlers, Søren, kandidatstipendiat, redaktør 1983-86, udvalg 1983-86 
Haue, Harry, gymnasielektor, redaktør 1988-97, udvalg 1986-97 
Hellner, Robert, overbibliotekar, udvalg 1967-71 
Hvidt, Kristian, folketingsbibliotekar, dr.phil., redaktØr 1991 
Korsgaard, Ove, lektor, ph.d., udvalg siden 1997 
Larsen, Børge Riis, gymnasielektor, ph.d., redaktør siden 1998, udvalg siden 1998 
Markussen, Ingrid, docent, dr.philos., redaktør 1974, 1978-82 og 1991, udvalg 1975-82 
Nellemann, Aksel, gymnasielektor, udvalg 1969-74 
Nørr, Erik, arkivar, dr.phil., redaktør 1991 
Skovgaard-Petersen, Vagn, professor, dr.pæd., redaktør 1967-73, 1975-78, 1987-90 og 

siden 1992, udvalg siden 1967 
Skovmand, Roar, professor, dr.phil., udvalg 1967-83 
Winther-Jensen, Thyge, docent, dr.philos., udvalg siden 2000 

75 





Indholdsoversigt over årbogen 
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de enkelte numre i indholdsover~igten. 

Adler, Hanna: 179 
aftenskoleundervisning: 147 
Ahm, Axel: 312 
Ahms kursus: 312 
almue~kole : 108.201 
amtmand: 340 
Amt~histori~k Arkiv i Rander~ : 394 
amt~ .. kolekon .. ulenter: 130, 140 
andelsbevægeben: 28 
anskuelse~billeder: 79.224, 337 
Appel, Corneliu~: 24 
Askov Højskole: 24, 35 
Bang, Nina: 68 
Bennedsen, Dorte: l 
Bentzen, Aage: 41 
bibelhistoriske sange: 38 
bibliografier: 270-311 
hiblioteker: 316. 329. 384 
Biblioteket for det folkelige arbejde: 329 
hilledsamling: 391 
Bjerregaard, Ritt: 2 
Bonn: 233 
Borgbjerg, EJ .: 131 
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borgerskole: 110 
borgerskoleek .. amen: 125 
Bo~trup, Ole: 355 
Bntndts Klædefabrik: 337 
Bruun, Georg: 62 
Bugge, K. E.: 155 
Bygdeå: 121 
centralisering~/decentrali~eri ngskonflikten: 132 
Christen~en, Lauritz Brahe: 144 
Clau .. en, Karl : 313 
Comenius, Johann Amo~: 235. 357 
Coninck-Smith, Ning de: 383 
Dam. Poul: 3 
Danmarh Grafiske Museum: 337 
Danmarks Lærerhøj~kole : 66, lIS. 149, 185.200 
Danmark~ pædagogi .. ke Bibliotek: 224, 333 
Danmarh Pædagogi~ke Universitet (DPU): 321 
dannehe: 54, 55, 62, 84. 93, 103, 154, 162. 163,216 
Dan~k Hi~tori~k Fælle .. forenings ~koleh iMoriske ud 

valg: 344 
Dan .. " InMitut for Gymna .. iepædagogik (DIG): 336 
Dan .. k Skolemu~eum: 77.117.181,207,231,266-69 
Dan .. ke Seh"ab~ Skole, Det: 32 



Danske Skole, Den, i Lund: 97 
danskfaget: 51 
delingen af børn: 59 
demokrati: 213, 216 
dimissionstaler: 62, 104 
Duisburg: 338 
Døjringe: 194 
efterårsferie: 322 
Ehlers, Søren: 211, 237 
eksamen: 120 
embedsbøger: 320 
Emdrupborg, Forsøgsskolen på: II, 148 
Enemark, Inger: 363 
enhedsskole: 48 
enkeltfagskurser: 158 
erhvervsfaglige grunduddannelse: 83 
erindringer: 52, 101, III, 118, 157,331,354,366, 

375,376,390 
Esbjerg: 36 
Espergærde Amtsgymnasium: 384 
faglærereksamen: 126 
Fakse: 368 
filosofi: 164 
filosofikum: 103 
Finland: 44 
Flakkebjerg Skolemuseum: 327,377 
Flensborg Avis: 137 
Flensborg: 220 
Fogh, Carl Johan: 179 
folkeoplysning: 63, 211, 237 
folkesang: 50 (se også sang og skolesang) 
folkeskole: 11,32,51,57,97, 100, 101, 116, 148, 

150, 159, 170, 171 , 185, 192, 193,202,203,232, 
328,349,358,378,391,398 

formning: 217 
formålsparagraffer: 328, 334 
forskningsbiblioteker: 168 
forskningscenter: 66 
forskningsprojekter: 160, 341 
forskoler: 195 
forsøgs- og udviklingsarbejde: 177 
forsøgsskole: II, 148 
Frank, Eilif: 388 
Fredericia Gymnasium: 62 
Frederiksborg Statsskole: 332 
Frederiksen, Lars: 70 
Frederiksen: Kirstine: 179, 196 
Frederiksværk: 324 
friskole: 71, 330, 354, 365, 388 
Fyn: 362 
Foreningen fOr svensk undervisningshistoria: 234 
Gemes, Poul: 4 
Gladsaxe: 69 
Glenstrup, Christian: 346 

gratisprincippet: 170 
Grundtvig, N.F.S.: 38,40,43,81, 107, 155, 171, 172, 

315,389 
Grundtvig-Biblioteket: 172 
Grønlands undervisnings- og skoleforhold: 26, 74, 

75,226 
gymnasium: 21, 23, 47, 55, 62, 93, 94, 113, 141, 142, 

164, 168, 174, 180,205,216,316,332,347,373, 
384 (se også: lærde skole) 

gymnastik: 335 
Hammerich, Martin: 212 
handelsskole: 86, 87, 139, 345 
Hansen, Hans Henning: 333 
Hansen, Poul: 30 
Harridslev: 398 
Heinesen, Knud: 5 
Helsinge: 324 
Helsingør Latinskole: 384 
Herning Gymnasium: 174 
Herning: 343 
HF: 20 
historielærebøger: 27 
historieundervisning: 53, 61, 93, 94, 153, 225, 228, 

347,378 
Historisk Selskab for Handicap og Samfund: 381 
hjælpeklasser: 48 
Hjørring Gymnasium: 180 
Holmgaard, Iver Kristensen: 173 
Horsens Handelsskole: 86 
Horsens: 86, 342 
hæren: 145 
Høgsbro, Sofus: 19 
højere skole, den: 216 
højskole: 22, 24, 28, 30, 35, 42, 54, 90, 96, 107, 176, 

198,350,370,390 
højskoleerindringer: 390 
håndarbejde: 133 
Haarder, Bertel: 6 
idræt: 58 
indbyrdes undervisning: 108 
Ingemann, B.S.: 39 
Island: 84 
Jensen, Ejvind: II 
Jensen, Georg: 4 
Jensen, Johannes V.: 114 
Jensen, Ole Vig: 7 

• Jerndorff, August: 371 
Jespersen, Ingrid: 219 
Jessen, Jens: 137 
Joakim Larsen-prisen: 346 
Jonstrup Seminarium: 156,382 
jubilæumsbøger, gymnasiets: 94 
Jørgensen, Jørgen: 143 
Kampmann, Tage: 380 
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Kaper. Ernst: 41 
karakterbog: 358 
Karlshøj. Else: 361 
kartoffelferie: 322 
Katrinedalsskolen: 116 
Kirkeskoler. De forenede : 101 
Klausen. K.M.: 167 
Knud Rasmussenis højskole: 176 
Knudsen, Holger: 8 
Koch. Hal: 22 
Kolding Gymnasium: 62 
konfirmation: 102, 152 
konfirmerede ungdom: 65 
Kongeåen : 372 
Korshøjskolen, Harridslev: 398 
kristendomsundervisning: 41 
Krogerup Højskole: 22 
Kvols: 147 
København: 48,49, 118, 148, 191,233,358,375,383 
København-Bonn erklæringerne: 233 
Københavns Universitet, Institut for Nordisk Filologi: 

375 
Københavns Universitet. Institut for teoretisk 

Pædagogik: 82 
Køge: 110 
landboreformerne: 27 
Landsarkivet: 376 
landsbyskole: 31. 359. 368 
Larsen. Carl: 350 
Larsen. Helge: 9 
Larsen, Joakim: 346 
Larsen. K.E.: IO 
Larsen. Niels: 250 
latinundervisning: 199 
Lejre: 89 
lejrskoler: 230 
Lilleskolen: 100 
Loft. Johannes: 99 
Lund. Erik: 62 
Lund, Hans: 96 
Lund: 97 
Lynge. H.S.: 219 
lærde skole/latinskole: 141. 169. 20 I. 352 
lærebøger: 27, 51 
lærere: 81,137,142.144.173, 187.320 
lærererindringer: 52, 157.366.375,376 
lærerkorpset: 169 
lærerkreds: 135 
læreruddannelse: 45. 66, 72,115.127. 149. 185,200, 

321 (se også seminarier) 
læsebøger: 232 
læsefærdighed: 121. 151. 152,223 
læ!.ekla!.ser: 197 
læ~eprøve : 46 
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løbedegneordningen: 353 
Madvig, J.N.: \03 
Marckmann, Wilhelm: II 
Maribo: 104 
Marx, Karl: 103 
matematik: 163, 192 
medbestemmelse: 347 
mellemskole: 191 
Metropolitanskolen: 47. 141 
mindretal: 190,209 
mindretalsskoler: 92, 233 
Mosbjerg Centralskole: 391 
Munch. P. : 93 
museer: 33. 397 (se også skolemuseer) 
musik: 156 
Nielsen, Carl : 34 
Nielsen. Stinus: 12,37, 105 
Nielsen, Tove: \3 
Nissen, Gunhild: 213 
Nordens folkliga akademi: 106 
Nordentoft, Inger Merete: 116 
Norge: 122. 145.229,235,323,379.393 
Norsk Selskab for Skolehistorie: 379 
Nørgaard. Ellen: 214 
Nørvig, Anne Marie: II 
Odense Katedralskole: 55 
Odense Universitet. Historisk Institut: 347 
OlIerup Friskole: 354 
Olrik. Hans: 123 
Olsen, Mads: 81 
Olsen. Tom Ploug: 14 
orienteringsfag: 193 
Oslo Universitet: 228 
Pedersen, Uffe Gravers: 15 
Pederstrup slot: 46 
Peitersen, Estrid: 16 
personalhistorie: 178 
Petersen, Jens Vilhelm: 55 
Petersen, K. Helveg: 17 
pigeskoleprogrammer: 369 
Plessen, C.A. von : 392 
Poulsen, Jørgen Egedal: II 
prisopgave: 387 
pædagogik: 40, 43, 69. 98, 113. 155, 179. 196.236. 

331 
pædagogikstudiet: 228 
pædagogikum: 23 
pædagogisk studiesamling: 77. 168 
radio: 67 
Randers amt: 395 
Randers: 394 
Rasmussen. Knud: 176 
realeksamen: 120 
religionslærer: 99 



Religionslærerforeningen: 99 
Reventlow, C.D.F.: 29 
Reventlow, Ludvig: 175, 362 
Ribe amt: 35 
Ribe Katedralskole: 373 
Roskilde Bibliotek: 316 
Roskilde Katedralskole: 316 
Rovsing, Kristen: 179 
Rødding Højskole: 24, 96 
Rømø: 349 
Rådhusstræde nr. 6 (Dansk Skolemuseum): 181 
samfundsfag: 72 
samtidsorientering: 218 
sang: 232 (se også folkesang og skolesang) 
sangbøger: 54 (se også skolesang) 
sanghistorie: 313 
sangtradition: 42 
Schrøder, Ludvig: 24 
sekularisering: 84 
seminarier: 109, 128, 153, 156, 184,314,363,374, 

382 (se også læreruddannelse) 
Sjælland: 108 
Sjællands Stiftsbibliotek: 316 
skolebestyrelse: 341 
skolebiblioteker: 168,384 
skolebogsbetænkningen: 165 
skolebyggeri: 88, 113 
skolebygninger: 203 
skoledirektioner: 49 
skoleerindringer: 10 l, 111, 118 
skolefag: 151, 154 
skolefilmordninger: 134 
skoleforsøg: 116, 148 
skolegang: 221 
skolehistorisk forskning: 229 
Skolehistorisk Selskab: 339 
skolehistoriske foreninger i Finland: 44 
skolehistoriske samlinger: 314,398 
skolehistoriske specialer: 311 
skolekrøniker: 188 
skoleloven af 1899: 60 
skolelovene af 1958: 183 
skolelovgivning: 60, 183,209,226 
skole museer: 77,117,181,207,327,342,377, 392 
skolen og samfundet: 238-65 
skoleplan: 36 
skolesang: 25, 50 (se også sang) 
skolesangbog: 34 
skolestatistik: 351, 361 
skoleundersøgelse: 395 
skoleåret: 56 
Skovgaard-Petersen, Vagn: 216 
Skovrnand, Roar: 89, 206, 227 
skrivefærdighed: 151,152,223 

Slesvig: 50, 92, 187, 188, 189,220 
sløjd: 325 
småbørn: 66 
sognekort: 78 
sorte skole, den: 389 
Sorø Akademi: 107, 199 
Sprogforordningen af 18. december 1888: 189 
Statens pædagogiske Forsøgscenter: 177 
stavebog: 137 
sthyrske cirkulære: 49, 60, 61 
stilehæfter: 360 
Storm, Johan Frederik Breda: 122 
studenterhuen: 76 
studierejse: 363 
Svendsen, Rasmus: 368 
Sverige: 234,325,393 
Sydsjælland: 392 
Sæby kommune: 318 
Sædder: 81 
særklasser: 174, 343 
Sønderjylland: 112 
Sønderjysk Studenterforening: 182 
tegning: 47, 217 
tekniske skoler: 186 
tilsynet med skolen: 150, 204, 205 
timetal: 58 
Toftum Skole: 349 
toklassede landsbyskole: 359 
Torsted: 138 
tosproget undervisning: 220 
tv: 67 
Tyskland: 363 
Tønder Seminarium: 363, 374 
Tårnby: 367 
uddannelse: 145 
uddannelsesforskning: 364 
uddannelseshistorisk litteratur: 270-305 
uddannelsesvalg: 86 
udstillinger: 324, 367, 373 
Udvalget for sikring af skolehistorisk materiale: 385, 

386 
udviklingsarbejde: 69 
undervisning: 67, 95, 98, 108, 164, 175,220 
undervisningsbilleder: 338 
undervisningsfrihed: 212 
Undervisningsministeriet: 85, 231, 363 
undervisningsministre: 1,2,5,6,7,9,13,17,68,80, 

131, 134 
Ungdomsbyen: 177 
ungdomsskole: 64, 167 
USA: 179 
valgmenighed: 90 
Vallekilde: 30 
Vallen sved: 392 
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Varde lærerkreds: 135 
Vartov: 146. 172 
Vejle: 230 
Vesterborg Seminarium: 184 
Vesterbro: 31 
Vestjylland: 119. 135 
vestjysk skoleordning: 119 
viden: 154 
Vorbeck. Carl Frederik: 73 
Vordingborg Statsseminarium: 314 
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Wilster. Chr.: 222 
Wæm. Martha: 396 
Zahle. Nathalie: 371 
ørre: 173 
øster Farimagsgades Skole. København: 358 
østergaard. Anders: 18 
åben-plan skoler: 136 
Årbog for Dansk Skolehistorie: 210 
Århus: 221 
Aastrup. Olaf: 230 
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