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 Selskabet for Skole- og 
Uddannelseshistorie 2017

Ved Else Hansen, formand

Der var en god bredde i de uddannelseshistoriske udgivelser i 2017. Således ud-
kom i anledning af 500 års-jubilæet for reformationen det store værk Reformati-
onen i dansk kirke og kultur 1517-2017, vol. I-III, redigeret af Niels Henrik Greger-
sen og Carsten Bach-Nielsen. Her skal det fremhæves, at hvert bind indeholder 
et kapitel om skole og religion (bind 1: Morten Fink-Jensen, bind 2: Ingrid Mar-
kussen og Erik Nørr, bind 3: Ove Korsgaard). I Pædagogikkens idéhistorie af Hans 
Siggaard Jensen, Ove Korsgaard og Jens Erik Kristensen beskrives de pædagogi-
ske idéer med særligt fokus på, hvordan den pædagogiske tænkning har udvik-
let sig i Danmark siden reformationen i 1500-tallet.  Idéerne sættes i forbindelse 
med deres historiske sam- og eftertid, heriblandt de forskellige perioders pæda-
gogiske institutioner og professioner, undervisningsformer og didaktiske overve-
jelser. 2017 var også jubilæumsår for CBS, tidligere Handelshøjskolen i Køben-
havn, som udgav bogen CBS gennem 100 år, forfattet af Kurt Jacobsen og Anders 
Ravn Sørensen. Else Hansen udgav Professorer, studenter og polit.er. Om velfærds-
statens universitetspolitik 1950-1975. Heri undersøges magtkampene om de dan-
ske universiteter i perioden fra 1950’ernes begyndelse til midt i 1970’erne. Det 
var kampe, som udspillede sig mellem den fremvoksende velfærdsstats idealer 
om lighed og demokrati og universiteternes bærende idéer om akademisk frihed. 

I 2017 åbnede den ny hjemmeside, Skolehistorie.au.dk, med et udvalg af digita-
liserede og affotograferede genstande og arkivalier fra det tidligere Dansk Sko-
lemuseum og fra digitaliserede samlinger fra AU Library, Campus Emdrup. 
Dermed bliver skolehistorie.au.dk et digitalt, netværksbaseret ressourcecenter. 
Igennem samarbejder og fondsmidler vil centret forsøge at etablere en række 
ph.d.-projekter, som skal behandle emner inden for skolehistorien. Centret vil 
indgå i et forpligtigende fagligt samarbejde med museer, arkiver, universiteter, 
ministerier og andre relevante institutioner, imens det eksisterende skolehistori-
ske netværk blandt museer, arkiver og biblioteker udbygges.

Centret befinder sig fysisk på AU Library, Campus Emdrup, imens eventuelle 
ph.d’ere skal knyttes til DPU. På den måde sikres en solid forbindelse mellem 
forskning og formidling. Projektet skal bidrage til at gøre skole- og uddannelses-
historien til en uomgængelig parameter i alle relevante sammenhænge. Centret 
bygger videre på den skolehistoriske interesse, som blev skabt i forbindelse med 
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skolejubilæet i 2014. Specialkonsulent Jens Bennedsen, som nu er trådt ind i sel-
skabets styrelse, er leder af projektet. 

Med Årbog for Uddannelseshistorie bidrager selskabet hvert år til at sætte fokus 
på et emne inden for uddannelseshistorie med en række forskningsbaserede bi-
drag samt med en oversigt over årets politiske tiltag og med en fyldig anmeldel-
sessektion. Selvom nye regler for støtte til tidsskrifter udelukkende er rettet mod 
digital udgivelse, vil styrelsen arbejde for fortsat at finde midler til også fremover 
at kunne udsende en trykt årbog til medlemmerne.

Nyhedsbrev om uddannelseshistorie er udsendt otte gange i 2017. Det har især 
fokuseret på selskabets egne aktiviteter, men bestræber sig også på at nævne nye 
uddannelseshistoriske bøger og artikler. Nyhedsbrevet modtager gerne informa-
tion om nye uddannelseshistorisk relevante initiativer, arrangementer og udgi-
velser. Nyhedsbrevet redigeres af styrelsesmedlemmerne Mette Buchardt og Else 
Hansen.

Årbogen Uddannelseshistorie 2016 handlede om uddannelseshistorie. Selskabet 
for Skolehistorie blev nemlig stiftet i 1966, og årbogen var således den 50. årbog i 
en ubrudt række. Årbogen, som indeholdt historiografiske analyser af uddannel-
seshistorien, blev præsenteret ved et jubilæumsseminar i februar 2017. Christi-
an Larsen fortalte om årbogen og selskabet gennem 50 år, og Signe Holm-Larsen 
holdt et foredrag om problemstillinger, tendenser og hændelser gennem de sid-
ste 50 år med udgangspunkt i ”Årets gang”. Jubilæet blev fejret på bedste vis med 
lagkage, bobler og megen god snak.

Ved generalforsamlingen blev Erik Nørr, Søren K. Lauridsen og Else Hansen gen-
valgt til styrelsen. Niels Reeh ønskede ikke genvalg, og han blev takket for ind-
satsen i styrelsen. I hans sted indtrådte Karoline Baden Staffensen, der indtil da 
havde været suppleant. Lektor Ida Juul, Aarhus Universitet, blev valgt som ny 
suppleant.

Ved den efterfølgende konstituering blev Else Hansen genvalgt som formand og 
Jesper Eckhardt Larsen som ansvarshavende redaktør.

På en ekstraordinær generalforsamling i august 2017 meddelte Søren K. Laurid-
sen, at han ønskede at udtræde af styrelsen. Han blev takket for sit gode arbejde 
som selskabets kasserer siden 2006. I stedet blev Jens Bennedsen indvalgt i styrel-
sen, hvor han også har overtaget hvervet som kasserer.


