Formandsberetning
Ved Jesper Eckhardt Larsen, formand for selskabet

2019 var på mange måder et roligere år for selskabet end 2018, hvor vi både udarbejde ny strategi, havde formandsskifte og fik flere nye styrelsesmedlemmer. Vi
er i nu gang med at realisere flere og flere af vores mange strategiplaner fra sidste år. De foreløbige tal for brugen af vores hjemmeside er lovende, og vi glæder
os derfor meget til snart at kunne præsentere en ny og mere overskuelig hjemmeside. Vi er i fuld gang med at overføre de mange tekster fra vores nuværende
hjemmeside til den nye (op imod 500 artikler plus anmeldelserne). Et andet og
til stadighed nødvendigt arbejde er at søge om midler til at fortsætte vores dobbelte strategi: både at komme på tryk og i digital form. Vi var glade for igen i år
at modtage et støttekøb fra Danske Professionshøjskoler på hele 50 eksemplarer
af Uddannelseshistorie 2019.
Midt i sommeren 2019 gik tidligere formand for Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie Keld Grinder-Hansen bort efter længere tids sygdom (5/6-1959–
1/6-2019). Vi mindes Keld som en livlig og kreativ formand, der inspirerede sine
omgivelser til mange nye og forskelligartede projekter. Styrelsen mødtes tidligere jævnligt på Dansk Skolemuseum, som Keld var chef for fra 1997 til 2008.
Synergien imellem museum, selskab, forfatterskab og en levende debataktivitet
gjorde Keld til en velorienteret og af til endog meget skarp kritiker af den herskende skolepolitik. Han tog dog også ansvar for denne politik ”indefra” som afdelingschef for skole, fritid, kultur, turisme og erhverv i Dragør Kommune 200914. Hans hovedværk inden for dansk uddannelseshistorie, Den gode, den onde og
den engagerede – 1000 år med den danske lærer, udkom i 2013. Bogen var formet
som en bred fremstilling af lærerens kulturhistorie, henvendt til et alment publikum. Dette er ikke stedet for en mere udfoldet fremstilling af Kelds indsats og
virke, som omfattede mange flere aspekter end de her nævnte.1 Hans indsats skal
dog heller ikke her forbigås i stilhed. Keld var ikke en stille type, nærmere sprudlende og ofte selvironisk – hans indsats og holdninger præger stadig både skolelandskabet, det uddannelseshistoriske landskab og ikke mindst selskabet. Æret
være hans minde!

1

Der vil blive bragt en nekrolog over Keld Grinder-Hansen i Historisk Tidsskrift 2019 s. 617-21
af Christian Larsen.
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I slutningen af marts 2019 holdte selskabet sin årlige generalforsamling sammen
med et arrangement for lancering af Uddannelseshistorie 2018. Styrelsen fortsætter stort set uændret bortset fra en mindre rokade: Christian Vollmond, som tidligere stod som suppleant, blev valgt ind som ordinært medlem af styrelsen, hvor
Jens Aage Poulsen fra at være ordinært medlem nu blev valgt som suppleant.
Genvalgt som styrelsesmedlemmer blev: Christian Larsen (for 2 år), Erik Nørr
(for 2 år), Jens Bennedsen (for 2 år) og Karoline Baden Staffensen (for 1 år). Derudover omfatter styrelsen på nuværende tidspunkt også Lisa Rosén Rasmussen,
Mette Buchardt, Maria Rejkjær Holmen og undertegnede (ikke på valg i 2019).
Som intern revisor blev Thyge Winther-Jensen genvalgt.
Det er efterhånden blevet en god tradition, at udvalgte bidragydere holder kortere mere formidlende oplæg om deres artikler ved et åbent lanceringsarrangement for Uddannelseshistorie, hvor der afsluttes med et glas vin/vand oven på
de faglige oplæg. Lanceringen blev holdt på DPU i Emdrup 27. marts med 3040 deltagere. Tema var: ”Læremidler - om materialitet og ord i produktion og
praksis”. Programmet omfattede i år hhv. velkomst og præsentation af Uddannelseshistorie 2018 ved næstformand og medlem af temaredaktionen, Karoline
Baden Staffensen. Mette Vibjerg Hansen og Pernille Reuther Holm fra Give-Egnens Museum fortalte om læreren Peder Degnbols store samling under titlen:
”Uden hjælpemidler – ingen skole”. Derefter holdt Lisbeth Haastrup og Lisa Fälling Andersen oplæg om ”Læremidler i skolens praktiske fag”. Endelige fik alle
deltagerne en grundig og underholdende fremvisning af anskuelsestavlesamlingen på AU Library ved kasserer i selskabet, Jens Bennedsen, som til daglig er chef
for denne spændende samling.
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