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1) Valg af dirigent og referent 

Karoline Baden Staffensen blev valgt som dirigent og Christian Larsen som referent. 

 

 

2) Formandens beretning 

Jesper Eckhardt Larsen udtalte: 

 

2019 har været et år, hvor vi er i gang med at realisere flere og flere af vores mange strategiplaner 

besluttet i 2018. De foreløbige tal for brugen af vores hjemmeside er lovende, og vi ser frem til 

snart at kunne præsentere en ny og mere overskuelig hjemmeside. 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 2019 at modtage et støttekøb fra Danske 

Professionshøjskoler på hele 50 eksemplarer af Uddannelseshistorie 2019. 

 

Tre af vores uddannelseshistoriske kolleger, som alle har været aktive i selskabet, er gået bort i 

året, som er gået. 

 

Keld Grinder-Hansen 5/6-1959 – 1/6-2019 (59 år) 

Thyge Winther-Jensen 21/12-1934 – 28/12-2019 (85 år) 

Knud Eyvin Bugge 4/10-1928 – 2/1-2020 (91 år) 

 

Keld Grinder-Hansen (5/6-1959 – 1/6-2019) 

Midt i sommeren 2019 gik tidligere formand for selskabet Keld Grinder-Hansen bort efter 

længere tids sygdom, kort før sin 60 års fødselsdag. 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 2009-14 og derefter chef på andelsmuseet Nyvang. 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 udfoldet fremstilling af Kelds indsats og virke, som 

omfattede mange flere aspekter end de her nævnte. 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. 

 

Thyge Winther-Jensen (21/12-1934 – 28/12-2019) 

Omkring jul blev Thyge Winther-Jensen, vores daværende revisorsuppleant og mangeårig mentor 

for mig selv inden for pædagogikkens historie og komparativ uddannelsesforskning, syg, og døde 

efter kortvarig sygdom lige før nytår. 

 

Thyge Winther-Jensen var både som menneske og pædagog vidtfavnende. Erklæret 

”hjemmefødning” og globalt interesseret komparativ forsker. Søn af en landsbylærer i 

Nordjylland og blev soransk student. 

 

Praktiker, læreruddannet fra 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. Men også 

teoretikeren, som efter Grue-Sørensens eksempel lagde stor vægt på den sproglige og begrebslige 

klarhed 

 

Troede på væsentligheden af pædagogisk universitetsforskning, men skrev alle sine bøger rettet 

imod et bredt interesseret publikum 

 

Jeg husker ham fra min ph.d.-tid som en på mange måder stædig og vedholdende vejleder, som 

insisterede på at være pædagog og næsten opdragende over for sine studerende. Men på den 

anden side har jeg sjældent oplevet en større frihed til selv at vælge retning, teoretisk ståsted og 

stof som under hans vejledning – blot jeg ikke blev dogmatisk, ellers var der frit valg  

 

Humorist om en hals: nævnte for mig, at han en dag havde læst en tekst, og mærket ”hvilket 

klarsyn, som strømmede imod mig” og først senere så, at han selv havde skrevet den 

 

Musikalsk menneske – gav gerne et nummer fra operaen Maskerade, og gav ikke op før vi havde 

sunget Längtar til Italia sammen i duet ved min ph.d.-fest. 

 

Susanne Wiborg og jeg forærede Thyge en reproduktion af en brølende kronhjort til hans 

afskedsfest i 2004. Vi, som begge var hans ph.d.-studerende, så ham som en sådan, stolt og 

imponerende anakronisme: fastholdt igennem hele perioden med universitetsmarxismen og den 

sociologiske vending inden for pædagogikken en tro på opdragelsens muligheder, at forme og 

danne mennesket gennem bevidste pædagogiske tiltag, byggende på det 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: vi må 

uddrage vores pædagogik bevidst og klart fra et menneskesyn, som kan stå for tidens tand. Og 

han betroede mig, at dette, efter hans overbevisning, var sket mest overbevisende hos Comenius 

– den tjekkiske brodermenigheds store didaktiker. 

 

På den måde lod Thyge kilderne fra 2500 års kulturhistorie tale klart ind i vor tids pædagogik. 

 

Knud Eyvin Bugge 4/10-1928 – 2/1-2020 

Knud Eyvin Bugge, tidligere medredaktør for vores årbog, kirkehistoriker og lektor fra 1964, 

professor 1981-1998 i kristendomskundskab ved Danmarks Lærerhøjskole, døde også i vinter. 

 

Knud Eyvin Bugge blev født i Nuuk i Grønland som søn af en provst og lektor. Han gik faderen 

i fodsporet og blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1954 

 

Jeg kendte ikke Bugge personligt, som jeg kendte de to andre. Dog har han spillet en afgørende 

rolle for mig som den store kender af Grundtvigs pædagogiske tanker. I hans disputats, Skolen for 

livet. Studier over N. F. S. Grundtvigs pædagogiske tanker (1965), satte Bugge Grundtvig i forhold til 

andre pædagogiske strømninger i et idéhistorisk perspektiv. For mig blev det en solid ”væg” at 

spille op imod, da jeg skulle sammenligne Grundtvigs pædagogiske tanker med Madvigs. Bugge 

fandt et princip, som kunne samle meget af Grundtvigs pædagogik i et begreb: ”den frie, levende 

og naturlige vekselvirkning” 

 

Æret være deres minde! 

 

I slutningen af marts sidste år afholdt selskabet sin årlige generalforsamling sammen med et 

arrangement for lancering af Uddannelseshistorie 2018. 

 

Lanceringen blev holdt på DPU i Emdrup 27/3-2019 med 30-40 deltagere. Tema var: 

”Læremidler - om materialitet og ord i produktion og praksis”. Programmet omfattede hhv. 

velkomst og præsentation af Uddannelseshistorie 2018 ved næstformand og medlem af 

temaredaktionen i 2018, 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 Fa ̈lling Andersen 

oplæg om ”Læremidler i skolens praktiske fag”. Endelig fik alle deltagerne en grundig og 

underholdende fremvisning af anskuelsestavlesamlingen på AU Library ved kasserer i selskabet, 

Jens Bennedsen, som jo til daglig er chef for denne samling. 

 

Vi afventer foreløbig situationen, før vi evt. afholder en – lidt forsinket – lancering af 2019-

årbogen ”Fra få til mange – Det 20. århundredes uddannelseseksplosion”. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 



 

3) Kassereren aflægger regnskab 

Jens Bennedsen aflagde følgende regnskab for 2019, som blev godkendt: 

 

Indtægter 2019  Kr. 

Kontingenter  24.920,00 

Salg af bøger  2.865,08 

Copydan  3.235,00 

Tilskud FKK  30.000,00 

I alt  61.011,08 

   

Udgifter 2019   

Produktion af trykte årbøger  20.041,00 

Digital udgave – OA  27.742,00 

Porto  8.187,00 

Konference og møder  3.707,35 

Kontorhold  369,00 

Diverse, gebyrer m.v.  735,00 

I alt  60.782,28 

   

Årets resultat  228,80 

 

Regnskabet var godkendt af den interne revisor Signe Holm-Larsen. 

 

 

4) Fastsættelse af budget og kontingent 

Jens Bennedsen fremlagde følgende forslag til budget for 2020, som blev godkendt: 

  Indtægter 

 Kontingent 20.000,00 kr. 

Salg 30.000,00 kr. 

Anden støtte 0,00 kr. 

Copydan 3.000,00 kr. 

Tilskud FKK 15.000,00 kr. 

I alt 68.000,00 kr. 

  
  Udgifter 

 Årbog (Digital) 23.000,00 kr. 

Årbog (Tryk) 20.000,00 kr. 

Porto 10.000,00 kr. 

Møder 4.000,00 kr. 

Kontorhold 500,00 kr. 



Website 10.000,00 kr. 

Diverse 2.000,00 kr. 

I alt 69.500,00 kr. 

 

 

Uændrede kontingentsatser blev godkendt: 

• Almindeligt medlemskab 225 kr.  

• For studerende og pensionister, 175 kr. 

• Institutioner 325 kr. 

 

 

5) Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant 

 

Genvalg som styrelsesmedlemmer for 2 år: Jesper Eckhardt Larsen og Maria Rejkjær Holmen. 

 

Nyvalgt som styrelsesmedlemmer for 2 år: Karen Egedal Andreasen, Bjørn Hamre og Harry Haue 

 

Nyvalgt som suppleant: Lisa Rosén Rasmussen  

 

Nyvalgt som revisor: Signe Holm Larsen. 

 

Nyvalgt som revisorsuppleant: Søren K. Lauridsen. 

 

 

7) Eventuelt 

Intet. 


