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ÅRSBERETNING 
FOR SELSKABET FOR SKOLE- 
OG UDDANNELSESHISTORIE

VED FORMAND JESPER ECKHARDT LARSEN

2019-2020 har været et effektivt år, hvor vi har været i fuld gang med at realise-
re flere af de strategiplaner, som vi besluttede i 2018. Tallene for brugen af vores 
hjemmeside er gode, og vi har fået designet en ny og mere overskuelig hjemmeside. 
Vi synes, den fremstår flot og meget mere brugervenlig end den tidligere. På denne 
nye side kan der f.eks. søges separat efter henholdsvis artikler, anmeldelser og bib-
liografiske oversigter. Husk derfor ofte at se på www.uddannelseshistorie.dk, for 
her kommer både de nyeste informationer om selskabet, kopier af nyhedsbrevene, 
og der er tilgang til de nyeste artikler fra vores tidsskrift.

Et andet og til stadighed nødvendigt arbejde er at søge om midler til at fortsætte vo-
res dobbelte strategi, nemlig at Uddannelseshistorie både skal udkomme på tryk og 
i digital form. Vi var glade for igen i år at modtage et støttekøb fra Danske Professi-
onshøjskoler på hele 50 eksemplarer af Uddannelseshistorie 2019.

To af vores uddannelseshistoriske kolleger, som begge har været aktive i selskabet, 
er gået bort i året, som er gået. Vi vil godt mindes dem her. Begge var inspireren-
de og aktive uddannelseshistorikere, som på forskellig vis bidrog værdifuldt til sel-
skabet.

Thyge Winther-Jensen (21/12-1934 – 28/12-2019). 
 Omkring jul blev Thyge Winther-Jensen, vores daværende revisorsuppleant og 
undertegnedes mentor igennem en lang årrække inden for pædagogikkens hi-
storie og komparativ uddannelsesforskning, syg, og døde efter kortvarig sygdom. 
Thyge Winther-Jensen var både som menneske og pædagog vidtfavnende. Han var 
erklæret ”hjemmefødning” men også en globalt interesseret komparativ uddan-
nelsesforsker. Hans voksede op i et lærerhjem i Nordjylland, men rejste til Sorø 
Akademi for at blive student. Han tog læreruddannelse fra N. Zahles Seminarium 
og underviste som lærer i ca. 10 år, før han tog magisterkonferens på Københavns 
Universitet som elev af bl.a. Knud Grue-Sørensen. Efter Grue-Sørensens eksempel 
lagde Thyge stor vægt på den sproglige og begrebslige klarhed i arbejdet også med 
de mere teoretiske sider af pædagogikken. Hans prioritet var klar og velinformeret 
formidling også af kompliceret fagligt stof. Han forsvarede væsentligheden af pæ-
dagogisk forskning, men alle hans bøger var tillige rettet imod et bredt interesse-
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ret publikum. Thyge fastholdt igennem sin lange karriere en tro på opdragelsens 
muligheder; at forme og danne mennesket gennem bevidste pædagogiske tiltag, 
byggende på et menneskesyn, man efter nøje overvejelser havde lagt til grund for 
sin pædagogik. Hans doktorafhandling, ”Undervisning og Menneskesyn hos Platon, 
Comenius, Rousseau og Dewey”, var vel derved ikke blot hans mest læste værk, og 
er det stadig, men også et udtryk for hans credo: At vi bør uddrage vores pædago-
gik bevidst og klart fra et menneskesyn, som kan stå for tidens tand. På den måde 
lod Thyge Winther Jensen kilderne fra 2500 års kulturhistorie tale klart ind i vor 
tids pædagogik.

Knud Eyvin Bugge (4/10-1928 – 2/1-2020). 
 Knud Eyvin Bugge, der var tidligere medredaktør for selskabets tidsskrift, kir-
kehistoriker og lektor fra 1964, professor 1981-1998 i kristendomskundskab ved 
Danmarks Lærerhøjskole, døde i vinter. Knud Eyvin Bugge blev født i Nuuk i Grøn-
land som søn af en provst og lektor. Han gik i faderens fodspor og blev cand.theol. 
fra Københavns Universitet i 1954. I hans disputats, ”Skolen for livet. Studier over 
N. F. S. Grundtvigs pædagogiske tanker” (udg. 1965), satte Bugge Grundtvigs pæda-
gogiske tanker i forhold til andre pædagogiske strømninger i et bredt idéhistorisk 
perspektiv. Bugge fandt et princip, som kunne samle meget af Grundtvigs pædago-
gik i ét begreb: ”den frie, levende og naturlige vekselvirkning.”

Efter den ordinære generalforsamling i 2020, som blev afholdt digitalt 29. april 
2020 via Skype pga. Covid-19-situationen, byder vi velkommen til to nye ordinære 
medlemmer af selskabets styrelse: Karen Egedal Andreasen (Aalborg Universitet) 
og Bjørn Hamre (Københavns Universitet). Dertil blev også Harry Haue (Syddansk 
Universitet) igen indvalgt i styrelsen. Harry har også tidligere været en aktiv delta-
ger i selskabets styrelse. Også Søren K. Lauridsen, vores kasserer igennem mange 
år, er tilbage, nu som revisorsuppleant. Som ny revisor valgtes specialkonsulent Sig-
ne Holm Larsen, der bl.a. har været bidragyder til de sidste mange udgaver af Ud-
dannelseshistorie. Genvalgt blev Maria Rejkjær Holmen og undertegnede, og Lisa 
Rosén Rasmussen blev valgt som suppleant. Derudover sidder Jens Bennedsen, 
Christian Larsen, Erik Nørr og Karoline Baden Staffensen også i styrelsen. Disse var 
ikke på valg i år. Vi takker de to fratrædende medlemmer af styrelsen, Christian Vol-
lmond og Jens Aage Poulsen, mange gange for deres indsats i styrelsen.

Vi afventer foreløbig situationen, før vi måske indkalder til et fysisk arrangement 
18. marts 2021 bl.a. med en – Covid-19-forsinket – lancering af Uddannelseshistorie 
2019: ”Fra få til mange – Det 20. århundredes uddannelseseksplosion,” som blev re-
digeret af Christian Larsen og Christian Vollmond. Vi afholder denne lancering sam-
men med den ordinære generalforsamling og en lancering af nærværende udgave 
af Uddannelseshistorie. Hvis ikke dette bliver et fysisk arrangement, holdes dette på 
Zoom ligesom så mange andre møder i denne særprægede tid.


