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Fra kirkens skole til selveje
Espergærde Gymnasiums historie

På en mark i Espergærde ligger en bygning på 10.000 m2.
Udefra ligner den en fabrik eller et hovedsæde for en
virksomhed. Der er ingen prangende portal ved
indgangen, og når man kommer ind på Torvet i
bygningens centrum ser man rå beton, mursten, trapper,
åbne venClaConsrør. Kommer man længere ind, ser man
unge mennesker tæt sammen i de udtryksformer og
mønstre, der er fastlagt af dem og som bliver den voksne
generaCons om kort Cd.
Et gymnasium er alCd et billede på fremCden, for det er
her den overvejende del af ungdommen mødes, lærer,
forelsker sig, socialiseres, opgiver, bliver smidt ud, bliver
studenter, bliver dem der skaber fremCden. Derfor er
gymnasiet og al dets indhold det bedste punktnedslag i en
given Cds opfaGelse af kultur, historie, demokraC,
faglighed, normer og værdier – derfor skal historien bag
Espergærde Gymnasium og HF fortælles og bevares.
Jens Per Nielsen
Rektor for Espergærde Gymnasium og HF 1995 - 2012
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I 1982 skrev Espergærde Gymnasium og HF’s
daværende rektor Ole Bostrup1 som en indledning
Cl en registrant af skolens bibliotek en fortælling
om Cden fra 1430 Cl 1979 med fokus på de mange
forskellige skoleformer og navne der førte frem Cl
det, der i dag er Espergærde Gymnasium og HF.
EUerfølgende har jeg Clføjet billeder og enkelte
noter Cl den oprindelige tekst.
Ole Bostrup skriver:

Helsingør klosters skole 1430-1536
Umiddelbart eger at Helsingør i 1428 bliver købstad, grundlagdes der i
1430 et kloster ved Set. Mariæ Kirke. Klostret har været hjemsøgt af
brande, det har været restaureret, der er bygget om og .l, men det står
stadig som en af landets bemærkelsesværdige sengo.ske bygninger.

Klostret er udgangspunktet for vor skoles nu 550-årige historie.
Karmeliterne havde al.d skoleundervisning knybet .l deres klostre, men
1

Født 1934, død 2012
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vi ved intet om skolens første år. Når det trods alt er rimeligt at tro, at
skolen straks går i gang, skyldes det vort kendskab .l kirkens formål med
klostrene, der bl.a. var at uddanne intellektuelt begavede unge .l en elite,
der kunne sikre kirkens eksistens fremover.
Det ældste aktstykke, der entydigt beviser skolens eksistens, er fra 1483,
hvor der i et gavebrev omtales "3 bodher norden nest skolen", og da de
øvrige huse, der omtales sammesteds, ligger ved "klostret" og
sognekirken, så ledes tanken nærmest hen på det endnu bevarede og
største af de tre klostre, som dengang fandtes i Helsingør. Undervisningen
på klosterskolerne var fri og .lgængelig selv for de fajgste, idet
"peblingene" levede af almisser, ligesom f.eks. .ggermunkene gjorde det.
Skolen var en del af kirken, den var det første og forberedende trin, og i
skolen fandt man omhu for de undertrykte, og lighed for alle, rige og
fajge, fornemme og ringe.
Helsingør er en af de få danske byer, der allerede i
middelalderen havde et særligt skolehus, den første
la.nskole, og fra middelalderen har byen en fremsynet
skolemand Poul Helgesen (1485-1535) 2, der opfordrede
.l, at åndelige interesser vækkes hos menigmand.

Middelalderlig skolescene, dog ikke dansk; træsnit trykt i
Cato Teutonice Expositus (1491). Læreren underviser med
ferle i hånd, den Rds uundværlige disciplinære
hjælpemiddel. Forrest sidder to tænksomt lyUende elever,
hvad der bl.a. vises ved hvide duer mens de bageste elever
med ravne på hovedet øjensynlig lader tankerne gå på
langfart, måske ud i verden gennem det åbne vindue.

2

Oprindelig munk, skiftede til Luthers lære, udgav “Skibby Krønikken”
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Helsingør Latinskole 1536-1645
Den såkaldte Reces af 30. oktober 1536 overførte Kirkens rige økonomiske
ressourcer .l staten og berøvede derfor Kirken mulighed for bl.a. at tage
sig af de unges uddannelse. Denne opgave måbe staten hereger tage sig
af.
Kirkeordinansen, der udstedtes 1537 og udkom på dansk i 1539 fastslår:
"Wdy huer Kiøbstad skal wære en La.ne Schole oc duelige oc bequemme
Forstandere".
Helsingør La.nskole havde fra 1541 .l huse i vor Frue Kloster, og her
havde den lokaler i nederste etage, der vender ud mod Skt. Annagade. Her
havde skolen hjemme ind.l 1807.
Undervisningen var prioriteret højt af
reformatorerne, men det var nu ikke al.d
lige spændende at gå i skole: Der var tale
om opremsning uden forståelse.
Gramma.kken var vig.gere end
indholdet. I de højere klasser måbe
eleverne ikke tale dansk, la.nen
beherskede alt. Eleverne blev holdt .l reglerne med ris og ferle.
Helsingør La.nskole var ikke stor. I et notat fra 1555 erfarer vi, at den da
havde en skolemester (rektor) og en hører (lærer).
Korsang og skolekomedie dyrkede man, og man kan se af
regnskaberne, at Helsingør Kæmnerkasse udbetalte 10-12
mark, når rektor Sthen3 i 1560'erne og 1570'erne lod sine
elever optræde. Fores.llingerne foregik normalt i det fri,
men under.den også på rådhuset.

3

1544-1610, præst og salmedigter
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Herluf Trolle4 (som i årene 1544-54 var
kommandant på Krogen – læs Kronborg) og
Birgibe Giøe skænkede i deres testamente
Helsingør La.nskole en gård i Helsingør og to
haver mellem byen og slobet samt et større
pengebeløb, men på trods af debe, må skolen af
Niels Hemmingsen karakteriseres som værende
så lille, at den nærmest er af forberedende
karakter.
I slutningen af århundredet s.vner
undervisningen. Der må ikke bruges bøger trykt i udlandet, idet der
herved kunne rebes skade mod den rebe tro, og biskopperne skal føre en
streng kontrol med la.nskolerne, der har karakter af en regulær
bogcensur.
Kultur var dengang det samme som fodnoter .l de gamle forfabere. Det
17. århundrede gav ikke skolerne mere frihed. Vi træﬀer en
middelalderlig, pedan.sk uddannelse på skolen.
Eleverne "give sig af med Drik eller Nabesjov paa Gaderne eller søge
Krostuer eller befabe sig med Slagsmaal eller lignende Excesser". Man må
revse eleverne, bortvise dem fra skolen eller endog "udjage dem af Byen".
Eleverne var i almindelighed fajge. For at skaﬀe dem føden oprebes 1573
et "kommunitet", et fællesbord, hvor lærere og elever daglig spiste
sammen. - Da.dens kan.neordning!
For at skaﬀe eleverne tag over hovedet, indrebes der i 1573 14 kamre .l
28 "skolepersoner", som sammen med skolemesteren og hørerne skulle
have bolig og underhold på Helsingør hospital. – Da.dens kollegieordning!
Lærerne var ikke ansat ret længe ved skolen. Gennemsnits
funk.onsperioden er i 1580-1620 3,3 år. I almindelighed var man kun
la.nskolelærer, medens man ventede på et præstekald. Det skadede
utvivlsomt skolen, at lærers.llingen ikke var profession, kun venteplads.
4

1516-1565, dansk rigsråd og admiral
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Helsingør Skole 1645-1805
Fra 1645 bruger skolen selv betegnelsen "Helsingør Skole" - Hvorfor?
La.nskole var den stadig, og ifølge kirkeordinansen havde den sit monopol
i byen.
Faxe var rektor for Helsingør Skole i årene 1648-1674. Ved hans død
indeholdt hans privatbibliotek 1325 bind plus landkort, globus og
astronomiske instrumenter.
Skolens bibliotek var i 1674 utrolig beskedent. Det indeholdt 5 bind in folio
og 5 bind in 8 vo. Det drejer sig om biblia la.na, leksika etymologia og
klassikerudgaver.
Da Peter Clod i 1711 blev rektor, gik det frem for skolens bibliotek, dels på
grund af bødekasse, dels takket være gaver. Bødekassen anlagdes af
rektor, og .l den skulle eleverne betale ved forsømmelser og andre
forseelser. Denne praksis blev senere bremset af myndighederne.
Rektor Jacob Baden5 var skolen en god
mand. Han ﬁk i 1770 skaﬀet skolen
bevillinger, så man kunne begynde på
undervisning i moderne sprog: engelsk, tysk
og fransk, i 1772 midler .l anskaﬀelse af en
"liden apparatus physicus" og i 1774 midler,
så man kunne begynde at lade eleverne låne
bøger i stedet for, at de al.d skulle købe
dem.
Fra Jacob Baden stammer også det ældste af
skolens årsskriger, 1768.

5

1735-1804, filolog
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Helsingør lærde Skole 1805-1843
"Placat, hvorved Forordningen af 11. Maj 1775, angaaende Skolevæsenet i
Danmark og Norge, og i nogle Dele forandres og nærmere bestemmes" af
22. marts 1805 ændrer skolen .l Helsingør lærde Skole.

Som et led i reformarbejdet ser man sig
om eger nye lokaler og ﬁnder dem i
Kongensgade. Bygningen i Kongensgade
var blevet opført .l privat brug og har
været beboet af oberst, kammerherre
Hauch. Den nederste etage indrebes nu
.l rektorbolig, medens den øverste med
fem værelser benybes .l undervisning, og
man ﬂyber ind i 1807.
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1826-39 i rektor Mejslings styrelses.d havde skolen 50 elever. Det var
under denne rektor, at skolens mest berømte elev, H.C. Andersen,
frekventerede den. Det år, H.C. Andersen .lbragte i Helsingør, var ikke
morsomt for ham. Han blev nærmest betragtet som sinke af sine
kammerater, og både elever og rektor spobede ham.

Simon Mejsling, 1787-1856

H.C. Andersen i 1835

Niels Klem, der var medicinsk kandidat fra 1824, henvendte sig i 1826 .l
Selskabet for Naturlærens Udbredelse og bad om økonomisk støbe .l
fysiske instrumenter, der skulle bruges ved forelæsninger for Helsingørs
borgere. Det Reiersenske Fond bevilgede 150 Rdl, året eger 200 Rdl, og
lignende beløb blev hereger årligt bevilget.
I 1827 forelæste Klem i Helsingør, og i 1828 arbejdede Klem for
oprebelsen af et selskab for naturvidenskab, der oprebes 1824. Han blev
senere lærer ved skolen i naturlære (fysik og kemi) . Fra ham stammer
skolens ældste legat.
Helsingør lærde Skole ﬁk problemer med svigtende .lslutning og dårlige
lærere. 1833 skriver en af byens borgere K. Gad en bog om emnet med
10

den uheldssvangre .tel: "Hvor skal jeg sæbe mit barn i skole ? ".
"Den borgerlige Forening .l Realkundskabens Udbredelse" arbejder fra
1834 .l støbe for en i 1828 oprebet realskole. Det er påfaldende så stor
interessen er for, at der skal ske noget. Men rektor Mejsling stod ganske
uforstående overfor det prak.ske livs krav. Man foreslog ham
kompromiset at knybe realskolen .l den lærde skole, men han erklærede
med den konsekvens og stejlhed, der prægede ham i alle livets forhold, at
han, som en afgjort sende af alt, hvad der i livet som naturen ytrer sig
amphibieag.gt, på den bestemteste og mest utvetydige måde, ville
modsæbe sig amalgama.onen.
1839 revner ballonen, og Helsingør lærde Skole nedlægges. Skolens leder
er på debe .dspunkt H. Schow. Han udarbejder straks en plan .l en
realskole, og den 12. juli 1841 approberer Danske Kancelli planen. Men
planen er tynd. Skolekommissionen i Helsingør tog imidler.d fat på en
samlet plan for skolevæsenet i byen omfabende:
• En friskole
• En betalende borgerskole
• En videnskabelig realskole
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Helsingør videnskabelige Realskole 1843-1856
Den videnskabelige realskole blev den lærde skoles arvtager. Skolen skulle
bestå af ﬁre to-årige klasser hver med syv .mers daglig undervisning.
Skolen var privat, men med .lskud fra Helsingør kommune. Den stod ind.l
1848 under kommunalbestyrelsens .lsyn og dereger under ministeriets.
Skolen skulle give undervisning på to linier. De studerendes linie og
reallinien, men kun den sidste korn i gang. Skolen ﬁk ved Klems
mellemkomst støbe af Selskabet for Naturlærens Udbredelse.
Skolens første leder blev cand.polyt, R. Sirnesen.
Planen for skolen er nærmest, hvad vi ville kalde et matema.sknaturvidenskabeligt gymnasium. Men den var alt for ambi.øs.
Egerhånden blev .lslutningen for lille.
Om den naturvidenskabelige samling fortæller en elev, at "Møl og Rust ﬁk
mere ud af disse end vi Drenge, for vi saa dem saa godt som aldrig".
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Helsingør høiere Realskole 1856-1883
Der var i Danmark to videnskabelige realskoler: Aarhus og Helsingør.
Begge må give op.
1860 bliver skolen .l en højere realskole, der giver undervisning .l den i
1855 fastsabe realeksamen.
Skolen bliver støbet af "Helsingørs borgerlige Forening .l
Realkundskabens Udbredelse". Formålet fremgår af følgende:
”Helsingør høiere Realskole har deels et mere almindeligt
Formaal, dels et mere specielt. Dens mere almindelige Formaal er
at bibringe dens Disciple Følelsen af det aandelige Liv og
Aandsdannelsens Værdi og Betydning, som, naar de engang
forlade Skolen og udtræde i det prakCske Liv, man medgive dem
Bevidstheden om, at der ud over deGe Livs vexlende Forhold og
materielle interesser er noget Større og Uforgængeligere, som
ingen, muligviis ugunsCg Skjebne kan fratage dem. HerCl skal ikke
Underviisningen i nogen enkelt Videnskabsgreen alene bidrage,
men hele Underviisningens Indhold, Form og Methode, Forholdet
mellem Lærere og Disciple, kort sagt, den Aand, som gaar
igjennem Skolens hele Liv og Virken.
Skolens mere specielle Formaal derimod er at meddele dens
Disciple en saadan Kundskabsmasse, der enten danner det
nødvendigste Grundlag for de Studier, som de i mere videnskabelig
Retning maaGe ville fortsæGe ved en af Landets Høiskoler, eller
som i vor Tid maa ansees som et uundværligt Udstyr for den
Mand, som med Omsigt og DygCghed skal virke i hvilken som helst
borgerlig SClling".
1859 atoldes der for første gang højere realeksamen ved skolen.
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Helsingør Latin- og Realskole 1883-1903
1883 omdannes Helsingør høiere Realskole .l en la.n- og realskole med
såvel studerende som realister. Sam.dig overførtes skolen .l Helsingør
kommune. Til bestyrer ansabes matema.keren, cand.mag. Chr. Krüger
den 1. august 1883.
Kort eger sin .ltræden påpegede Krüger, at det ville være godt, om der
også kunne være kvindelige lærere på skolen. Skolemyndighederne gik
med på planen, og da man l. oktober 1883 åbnede en forberedelsesklasse
for drenge i 6-7 års alderen, blev frk. J.M. Galschiøt ansat.
Den første kvindelige student bestod eksamen i 1889, det var Nina H.W.
Ellinger. Hun blev i øvrigt senere magister i historie, og hun blev
landskendt som undervisningsminister Nina Bang.
I 1897 ﬂybede skolen fra Kongensgade .l en ny bygning på Kongevejen.
"Ave og ast gør frelst og fast". Debe gamle, danske fyndord, der stod over
indgangsdøren .l skolen, blev af rektor Krüger forklaret således: "Ave og
Kærlighed skaber frie Mænd med faste Karakterer".
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Helsingør kommunes højere Almenskole 1903-1947
Det var loven om højere Almenskoler af 24. april 1903, der medførte, at
skolen skigede navn.
Lovens fremskridt bestod i øvrigt i, at der skabtes en naturlig forbindelse
mellem den almindelige børneskole og la.nskolen.
Skolen har i dag en stor og værdifuld bogsamling. En del kan spores .lbage
.l .derne som la.nskole, lærd skole og videnskabelig realskole, men et
værdifuldt .lskud ﬁk man testamentarisk i 1911 fra generalløjtnant A.P.
Tuxen: 354 bind, for størstedelen fransk liberatur, der havde .lhørt kgl.
kammersangerinde Charlobe Bournonville. A.P. Tuxen havde været
.melærer ved skolen i 1880/81.
1921 kunne skolen glæde sig over at få indlagt elektrisk lys.
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Helsingør Gymnasium 1947-1979
Rektor V.A.C. Jensen var i sine sidste embedsår ak.v i planerne for
ændring af skoleplanen for Helsingør. Ved denne nye plan ændredes
folkeskolen fra en ﬁre- .l en femårig grundskole, og som en mindre detalje
ændrede skolen nu navn .l det korte "Helsingør Gymnasium".
Den 27. august 1947 bruges navnet første gang i Helsingør Dagblad, idet
bladet meddeler, at konsulent i fysik ved Københavns kommunale
Skolevæsen, K.W. Norbøll er udnævnt .l rektor for Helsingør Gymnasium.
I 1962 ﬂybede Helsingør Gymnasiums historiske bibliotek fra musiksalen i
Karmeliberklostret .l bygningen på Kongevejen, og hermed blev tråden
.lbage .l kloster.den både markeret og brudt. I dag har skolen ikke
længere .lknytning .l det gamle kloster.
Rektor K.W. Norbøll arbejdede med ﬂytningen af skolen fra Kongevejen .l
Rønnebær Alle. De nye bygninger blev indviet i 1966.

I 1971 blev der for første gang optaget elever i 1.hf-klasse, og en afvikling
af skolens realafdeling begyndtes, således at der i 1973 for første gang var
hf-eksamen og for sidste gang realeksamen ved skolen.
16

Espergærde Amtsgymnasium 1979-1993
Allerede kort eger indﬂytningen i lokalerne på Rønnebær Alle blev det
klart, at der var behov for mere gymnasiekapacitet i Helsingør. Men der
kom først gang i planerne, da Frederiksborg Amtsråd den 1. april 1973
havde overtaget gymnasiet. Kort eger overtagelsen tog amtsrådsmedlem
Werner Svendsen ini.a.v .l en undersøgelse af mulighederne for at skaﬀe
Helsingør Gymnasium en ny og større bygning. Eger debe ini.a.v tog det
6 år, men så stod skolens nye lokaler i Espergærde også færdige og kunne
tages i brug den 1. august 1979.
Amtsrådet beslubede ved den lejlighed at ændre skolens navn .l
”Espergærde Amtsgymnasium.”
Det nuværende Helsingør Gymnasium overtog ved Espergærde
Gymnasiums udﬂytning både bygningerne på Rønnebær Allé samt navnet.
Det har givet anledning .l nogen forvirring om historien, men det er
Espergærde Gymnasium og HF der er den direkte arvtager .l den gamle
la.nskole hvilket både besiddelsen af bogsamlingen samt legaterne
beviser.”

Hermed slu6er Ole Bostrups historieskrivning. Ole Bostrup var rektor for
Espergærde Gymnasium og HF fra 1973 Bl 1993.
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Espergærde Gymnasium og HF fra 1993 – 2005
Espergærde Gymnasium og HF’s historie sluber ikke med det nye navn og
udﬂytningen .l bygningen i Espergærde. Op gennem 1980’erne oplever
gymnasieskolen, at amterne som ejere mere selvstændigt går ind i
uddannelsesplanlægning og drig af sine ins.tu.oner.
I 1993 beslubede Frederiksborg Amtsråd at etablere HF Øst og VUC.
Denne skole opstod ved en sammenlægning af HF-afdelingen fra
Espergærde Gymnasium, Rungsted Gymnasium og VUC Øst. VUC Øst
(.dligere Helsingør VUC) var en skole for voksne grundlagt i 1958. HF Øst
havde adresse på Espergærde Gymnasium.
I maj 1995 beslubede Frederiksborg Amtsråd at sammenlægge
Espergærde Gymnasium og HF Øst under navnet Espergærde Gymnasium,
HF og VUC. Den samlede ins.tu.ons uddannelses.lbud omfabede
gymnasieuddannelse, 2-årig HF, enkelyags-HF samt almen
voksenuddannelse AVU. Ak.viteterne var spredt mellem adressen på
Gymnasievej 2 og Espergærde skole, hvor AVU havde .l huse.
I 1996 beslubede Frederiksborg amt, at AVU-afdelingen ved Espergærde
Gymnasium HF og VUC skulle være en selvstændig afdeling, som
egerfølgende ﬁk adresse på Montebello i Helsingør under ledelse af Winni
Gammelgaard.
En svigtende .lgang .l HF-enkelyag op gennem 90’erne medførte, at
Frederiksborg amtsråd foretog en ny strukturændring og i 2003 blev al
enkelyagsundervisning samlet i ét voksenuddannelsescenter med
hovedsæde på Milnersvej i Helsingør og med afdelinger bl.a. på
Montebello. Dermed var det endegyldigt slut med enkelyagsundervisning
på Espergærde Gymnasium HF og VUC og gymnasiet kunne vende .lbage
.l navnet: Espergærde Gymnasium og HF.
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Espergærde Gymnasium og HF 2005 –
Kommunalreformen fra 2005 betød nedlæggelse af amterne og oprebelse
af regionerne. Konsekvensen for gymnasierne blev, at de nu overgik .l
statsligt selveje, hvor regionerne kun havde et begrænset koordinerende
.lsyn med kapacitet og elevoptag. Der blev oprebet bestyrelser for
gymnasierne som havde det overordnede ansvar for skolernes økonomi,
ansæbelse af rektor mv.
Espergærde Gymnasium og HF’s første
bestyrelsesformand som selvejende ins.tu.on
blev borgmester Thomas Lykke Pedersen,
Fredensborg der op fra 1990 havde været medlem
af bestyrelsen først som menigt medlem siden
som formand fra 1993.
Thomas Lykke Pedersen

Den 1. juli 2012 valgte rektor Jens Per Nielsen at gå på pension og
bestyrelsen ansabe Henrik Bæch som rektor fra 1. august 2012.

Jens Per Nielsen
August 2013/revideret 2018
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Bilag
Dansk skolehistorie

Kilde: Gyldendals åbne encyklopædi bearbejdet og udbygget af Jens Per
Nielsen.
Middelalderens skoler (før 1536)
Det ældste vidnesbyrd om skole i dansk sammenhæng er Ansgars
undervisning ca. 830 af 12 drenge, der skulle oplæres .l forkyndelse af det
kristne budskab. I de næste 1000 år var skolernes vig.gste opgave en
opdragelse i den kristne børnelærdom, varetaget først af den katolske,
siden af den lutherske kirke. I middelalderen eksisterede ﬂere skoleformer
side om side: klosterskoler, katedralskoler og i 1400-t. byskoler.
Undervisningssproget var la.n, og målet var først og fremmest en gejstlig
uddannelse. Undervisningen omfabede ogest de syv "frie kunster":
gramma.k, dialek.k og retorik samt astronomi, geometri, aritme.k og
musik.
Lutherske kirkeskoler (1536-1720)
Ved den lutherske Reforma.on i Danmark i 1536 ﬁk statsmagten ansvar
for undervisningen. Den første danske skolelov var en del af
Kirkeordinansen 1537 (på dansk 1539), som foreskrev, at der i enhver
købstad skulle indrebes en la.nskole, hvor drenge kunne opnå et teologisk
grundlag. Trods reformforsøg fra centralt hold især under Chris.an 4. var
disse la.nskolers virksomhed i de følgende to århundreder oge præget af
fajgdom, vold og uvidenhed. Undervisningssproget var uændret la.n, og
normalt måbe peblinge skaﬀe sig det daglige brød ved kirkelig
sangtjeneste og .ggeri. Kun de færreste nåede frem .l universitetet, hvor
der omkring 1630 blev indrebet en studentereksamen som
optagelsesprøve (examen ar.um). Overklassens børn blev sendt på
anerkendte skoler i udlandet.
I løbet af 1600-t. opstod et uoverskueligt skolemarked i mange danske
byer, bl.a. de såkaldte klipskoler eller vinkelskoler, private pogeskoler samt
enkelte steder også sy- og knipleskoler for piger. Først med
fajgforordningen i 1708 opstod i nogle byer oﬀentlige børneskoler, hvori
fajge børn kunne modtage gra.s undervisning. På landet var degnen
ifølge Kirkeordinansen forpligtet .l at undervise børnene i den kristne
børnelærdom.
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Til almuens oplysning (1720-1814)
Med de 240 ryberskoler, som Frederik 4. 1721-27 lod opføre på de
kongelige godser, der skulle s.lle rybere .l hæren, indledtes et nyt kapitel
i den danske skolehistorie. Hver af skolerne ﬁk en grundmuret bygning
med skolestue og lærerbolig — og en indmuret tavle, der kundgjorde
kongens velgerning. Baggrunden var ikke kun de helt kontante problemer
som børne.ggeri, overklassens uddannelse i udlandet og mangel på
kvaliﬁcerede embedsmænd, men også en spirende forståelse af skolens
muligheder for at danne børnene .l gode kristne og nyjge borgere.
Fra 1814 skulle alle børn under statsligt og gejstligt .lsyn modtage
undervisning ind.l konﬁrma.onen, på landet dog kun hver anden dag.
Lokalsamfundet, dvs. sognet, atoldt udgigerne .l skolen, mens
undervisningens indhold blev fastsat af staten.
I 1739 blev antallet af la.nskoler kragigt nedskåret .l fordel for
elementarskoler i byerne. En reform af la.nskolernes faglige indhold var
nødvendig, men først 1805-09 blev der udsendt en ny og udvidet læseplan
for de statslige la.nskoler. Klasselærere blev aﬂøst af faglærere, la.n blev
erstabet af dansk som eksamenssprog, elevernes sangtjeneste blev
afskaﬀet, og der blev skaﬀet legatmidler .l fripladser. La.nskolen blev
derved generelt en forskole for embedsuddannelser og ikke kun for en
gejstlig karriere.
Det delte skolevæsen (1814-1903)
I 1800-t. blev skolebilledet mere varieret med almueskoler på landet og
borger- og almueskoler i byerne samt la.nskoler, der oprindelig var
statslige, men som i stadig højere grad blev private. Borgerskolerne bestod
i byerne omkring 1840 dels af gra.s borgerskoler, såkaldte fajgskoler,
dels af ﬁnere betalingsborgerskoler med udvidet undervisning, begge
typer opdelt i en drenge- og pigeafdeling. Kommunale og private
realskoler førte fra 1881 frem .l en almen forberedelseseksamen,
præliminæreksamen; private skoler fandtes både på landet og i byerne.
Fra 1899 kunne friskoler opnå stats.lskud.
I periodens sidste del voksede behovet for sammenhæng i det brogede
skolebillede, specielt mellem almueskolen, der fra 1899 kaldtes
folkeskolen, og de videregående skoler. Statens la.nskoler holdt
optagelsesprøver uden hensyn .l, hvad der indgik i folkeskolens fagkreds,
mens de private skoler oprebede klasser, der forberedte .l fx
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studentereksamen. I 1875 ﬁk også piger .lladelse .l at aﬂægge denne
eksamen uden dog at opnå ret .l at gå i de statslige la.nskoler. Af de
private pigeskoler opnåede kun Natalie Zahles skole ret .l at lade atolde
studentereksamen på skolen — i 1886.
Skolens faglige indhold var genstand for overvejelser ikke mindst i
la.nskolen, hvor de klassiske sprog dominerede over moderne sprog og
naturvidenskabelige fag. For at bøde på fagtrængslen deltes dens to
øverste klasser i 1871 i to linjer, en klassisk-sproglig og en matema.sknaturvidenskabelig, der begge førte frem .l studentereksamen, som ind.l
1850 lå ved universitetet og først hereger ved skolerne. Kri.kken blev nu
mere generelt rebet mod la.nskolens isola.on fra det øvrige samfund og
mod dens autoritære pædagogik. Debe oplysningsglade århundrede
mundede ud i et krav om, at la.nskoler skulle .lgodese en bredere del af
ungdommen. Bag kravet stod både højskolebønder og byarbejdere ved
Systemskiget i 1901.
På vej mod en enhedsskole (1903-58)
I 1903 vedtoges en reform af de højere almenskoler. La.nskolen blev i
1903 aﬂøst af gymnasieskolen, der bestod af en ﬁreårig mellemskole, en
etårig realklasse og et treårigt gymnasium med tre linjer: en klassisksproglig, en nysproglig og en matema.sk-naturvidenskabelig. En
mellemskole med realklasse kunne som overbygning også knybes .l et
kommunalt skolevæsen i byerne. Piger ﬁk samme ret som drenge .l
optagelse i statens skoler. Gymnasieskolens opgave var at kvaliﬁcere både
.l akademiske studier og .l et moderne samfunds behov, hvilket medførte
nye fag som kemi, samfundslære og old.dskundskab. Både
folkeskolelærere og gymnasielærere kunne undervise i mellemskolen.
Hermed var de første skridt taget hen imod en enhedsskole. Men reelt var
sammenhængen kun etableret i byerne, og den omfabede ikke
landsbyskolen og byskolens 6.-7.-klasser. Mellemskolen blev populær,
selvom mange elever forlod den, når de i 14-års-alderen kom ud over den
undervisningsplig.ge alder. Gymnasiet havde socialt set stadig en
eksklusiv karakter.
Gymnasiet på vej mod ungdomsoprøret (1958-68)
Med grengymnasiet var der åbnet for en yderligere specialisering af
gymnasieuddannelsen, men op gennem 60’erne betød det ikke en
nævneværdig forøget søgning .l uddannelsen. Det var fortsat kun mellem
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5-10% af en ungdomsårgang, der søgte optagelse i gymnasiet, men
varia.onen i søgefrekvens var stor og socialt/geograﬁsk bestemt.
Undervisningen var fortsat primært rebet mod akademiske uddannelser
og fagrækken bestod eger valget af gren alene af obligatoriske fag –
næsten uændret fra 1903-reformen. Det gryende ungdomsoprør i foråret
1968 kom .l at betyde markante ændringer i forholdet mellem elever og
lærere samt i gymnasiets arbejdsformer. Ligeledes blev ungdomsoprøret
starten på en ”afakademisering” af gymnasiet. Indførelsen af HFuddannelsen som et alterna.v både for unge og voksne afspejler ligeledes
et ønske om en bredere rekrubering.
Fra eliteskole til hvermandseje (1968-87)
Op gennem 70’erne øges gymnasiefrekvensen og konsekvensen bliver, at
der i første del af perioden bygges en lang række nye gymnasier i et forsøg
på at decentralisere gymnasieuddannelsen og dermed sikre et bredere
uddannelses.lbud ikke kun i de store byer. En af konsekvenserne bliver, at
en række primært storbygymnasier nedlægges i den sidste del af
perioden. Ligeledes overtager amterne i 1986 ansvaret for statsskolerne.
Mellem 2 gymnasiereformer (1987-2005)
I 1987 indføres valggymnasiet. Hermed åbnes for en større valgmulighed
for den enkelte elev og nye fag og niveauer kommer .l. Dog fastholdes
antallet af obligatoriske fag i store træk.
Gymnasiereformen 2005
Studieretningsgymnasiet indføres og bygges op om “faget” almen
studeforberedelse. Fokus på tværfaglighed og nye arbejdsformer.
Endvidere indføres introkurser I sprogforståelse (almen sprogforståelse AP) og naturvidenskab (naturvidenskabeligt grundforløb - NV). Det almene
gymnasiums popularitet s.ger med reformen og ansøgerfrekvensen s.ger.
Overgang til selveje 2007
Den 1. Januar 2007 overgik de amtslige gymnasier .l statsligt selveje
ﬁnansieret via et taxameter. En bredt sammensat bestyrelse ﬁk det
overordnede ansvar for ansæbelse og afskedigelse af rektor, økonomi mv.
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Mens rektors rolle fortsat blev øverste administra.ve og pædagogiske
leder. I første omgang overgik bygningsmassen .l staten mhp.
overdragelse .l gymnasierne, når der var sket en evaluering af
bygningsmassens kvalitet, værdi mv.
Overtagelse af bygningsmassen 2010
I 2010 overtog gymnasierne sammen med en række andre nu selvejende
ins.tu.oner deres bygninger fra Staten. Prisen på bygningerne blev fastsat
eger en række forskellige parameter, hvoreger gymnasierne selv skulle
forestage ﬁnansiering af købet gennem realkreditlån. Prisen for
Espergærde gymnasium var 58 mil. kr.
I anledning af overdragelsen af bygningsmassen udtalte daværende
undervisningsminister Bertel Haarder:
”Det er en drøm, der går i opfyldelse: Nu består hele undervisningssektoren af
selvejende insCtuConer med bygningstaxameter i stedet for ministerielt
formynderi. Nu kan de selv disponere og bestemme farten på investeringerne. De
kan selv høste gevinsten ved at have fællesfaciliteter med andre insCtuConer og
spare lejemål. De kan selv satse og sCUe gæld. Kort sagt: Nu er regeleriet og
ansøgeriet slut på deGe område, og incitamenterne er rigCge. Det glæder mig
særligt, da det var mig, der opfandt modellen med bygningstaxameter i min første
ministerperiode. Nu går den sin sejrsgang over hele statens område.”
InsCtuConerne ser frem Cl at overtage bygningerne. Det giver dem en god ballast
for udsving i de forskellige år samt mulighed for selv at udvide og ClreGelægge
deres udbud med udgangspunkt i lokale behov og ønsker. SamCdig indebærer
bygningsselvejet, at insCtuConerne får en bund i økonomien, som kan fungere
som sikkerhed i forbindelse med den løbende ﬁnansielle styring.”

Gymnasiet - en for stor succes? 2016 Med en søgefrekvens .l gymnasiet og hf på over 70% og kun 18% .l de
erhvervsfaglige uddannelser fra 2011 opstod en poli.sk diskussion om, at
for mange ﬁk en gymnasial uddannelse, for mange en lang videregående
uddannelse, når samfundet havde et s.gende behov for faglært
arbejdskrag. Indførelse af adgangskrav .l gymnasiet skal ses på denne
baggrund.
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Vigtige årstal i folkeskolens og gymnasiets historie
1537
Kirkeordinansen på la.n foreskriver la.nskoler i alle købstæder.
1721
De første ryberskoler oprebes.
1736
Konﬁrma.onen indføres.
1739
Forordning om undervisningspligt på landet.
1789-1814
Den første store skolekommission.
1809
Reform af la.nskolernes faglige indhold.
1814
Anordninger om "Almueskolevæsenet paa Landet" og
"Almueskolevæsenet i Kjøbstæderne". Reglement for skolen i København.
1850
Atoldelse af studentereksamen overføres fra universitetet .l
la.nskolerne.
1871
Deling af la.nskolens øverste klasser i en klassisk-sproglig og en
matema.sk-naturvidenskabelig linje.
1875
Piger får adgang .l at aﬂægge studentereksamen for
eksamenskommissionen.
1903
La.nskolen afskaﬀes; mellemskolen, den etårige realklasse og gymnasiet
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indføres; nysproglig linje oprebes; piger får adgang .l gymnasiet.
1958
Ny gymnasielov gennemfører det grendelte gymnasium.
1960-61
1958-lovenes forslag .l læseplaner udgives i "Den blå betænkning" for
folkeskolen og i "Den røde betænkning" for gymnasiet.
1966
Lov om højere forberedelseseksamen (hf).
1967
Forbud mod korporlig afstraﬀelse i skolen — og dermed også spanskrøret.
1969-70
Femdagesugen indføres.
1972
Undervisningspligten udvides fra 7 .l 9 år.
1986
Amterne overtager ansvaret for statsskolerne.
1987
Ny gymnasielov; større frihed .l eleverne i valg af fag (valggymnasiet).
1990
Gymnasierne skiger styreform. De .dligere skolebestyrelser erstabes af
bestyrelser med begrænset kompetence.
2001
Afskaﬀelse af folkeskoleelevers egnethedserklæring .l gymnasiet.
2005
Nye love for gymnasiet, hf, hhx og htx, for studenterkursus dog først fra
2006.
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2006
Gruppeprøver afskaﬀes på alle niveauer, og folkeskolens afgangsprøver
bliver obligatoriske.
2006
Ny syvtrins-karakterskala .l aﬂøsning af 13-skalaen fra 1963.
2007
•
•

Obligatoriske na.onale test i folkeskolen.
Det almene gymnasium overgår .l statsligt selveje i forbindelse
med kommunalreformen.

2013
Ny tjeneste.dsagale gymnasiet
2014
Ny folkeskolelov
2015
•
•
2016
•
2019
•

Adgangskrav .l erhvervsuddannelser (02 i dansk og matema.k)
Adgangskrav gymnasiet diskuteres poli.sk
Gymnasiereform byggende på 2006-reformen, men med færre
studieretninger, kortere introforløb, obligatorisk matema.k B mv.
Start 2017
Adgangskrav .l gymnasiet indføres. Nu minimum 4 i gennemsnit i
alle folkeskolens fag.
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Oversigt over rektorer ved Helsingør Latinskole/
Espergærde Gymnasium og HF
Oversigten stammer fra Carl E. Jørgensen og V.G. Konradsen ”Series
Rectorum”, 1967
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

– 1551 Mabhis Truelsen
– 1556 Jørgen ?
1561
Thyge Skaaning
1565-66 Hans Christensen Sthen
1566-68 Peder Mortensen
1568-70 Mogens Petersen Thrane
1570-74 H.C. Sthen (2. gang)
1574-76 Christen Lauridsen
Kolding
1576-81 Albert Hansen
1581-85 Marcus Christensen Holst
1585-88 Søren Christensen
Torndal
1588-91 Baltzer Torn
1591-96 Christopher Olsen
1596-1600 Alexander Hansen Lejel
1600-02 Søren Nielsen Bjerrelide
1602-05 Frants Jørgensen
1605-08 Jens Jensen
1608-09 Jens Christensen Lang
1609-13 Michael Mouritsen
1613-14 Hans Arnoldsen de Fine
1614-16 Poul Foss
1616-17 Hans Rasmussen
1617-19 Tileman Villadsen
1619-22 Hans Svendsen
1622
Hans Borchardsen
1622-25 Hans Jørgensen
1625-26 Mikkel Pedersen Munch
1626-27 Andreas Jensen

29.
30.
31.
32.
33.
34.

1627-30 Jacob Petersen
1630-32 Oluf Pedersen
1632-36 Torkild Sørensen
1636-43 Hans Poulsen (Poulin)
1643-46 Niels Jørgensen Seerup
1646-48 Niels Christensen
(Rincopios)
35. 1648-74 Hans Rasmussen
36. 1674-81 Niels Braëm
37. 1681-96 Henrik Christensen
38. 1696-1711 Henrik Henriksen
Godske
39. 1711-47 Peter Clod
40. 1748-71 Chris.an Ulrich Abildgård
41. 1771-80 Jacob Baden
42. 1780-89 Niels Treschow
43. 1789-1804 Peter Jacobsen Log
44. 1806-25 Jens Bertel Møller
45. 1826-39 Simon Sørensen Meisling
------rækken a•rudt – blev privat og
realskole--46. 1904-19 Chris.an Julius Krüger
47. 1919-47 Vilhelm A. C. Jensen
48. 1947-73 Knud Willy Norbøll
49. 1973-93 Ole Bostrup
50. 1993-95 Eva H. Bang (kons.tueret)
51. 1995-2012 Jens Per Nielsen
52. 2012Henrik Bæch
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Kendte elever om latinskolen I Helsingør
Heinrich Steffens elev på latinskolen ca. 1782-85
Fra: ”Was ich erlebte” bd. 1, Breslau 1840.

Heinrich Steﬀens6 opholdt sig i Helsingør
fra 1779-1785. Her gik han i skole – først i
børneskolen, senere på la.nskolen.
La.nskolen havde .l huse i det, der i dag
er Helsingør Stadsmuseum. Beskrivelsen
af skolerummet passer .l kælderen
under museet.

Uddrag, side 37-39, oversat af Jens Per Nielsen
Heinrich Steﬀens skriver:
”Jeg blev kun kort Cd I underskolen. Jeg og min et år yngre bror
kom i laCnskolen og forventede os meget ved optagelsen. Læreren
i den underste klasse kendte Cl mit ønske om at præstere. Det var
ikke så meget af pligcølelse som den vidunderlige oplevelse af, at
bag alt det vi ﬁk at vide og lærte lå noget skjult – det drev mig Cl
bestandig ﬂid. Jeg var på alle måder den ﬂiegste elev i klassen,
men alle kan nok forstå, at min forventning næsten ikke blev
opfyldt. I klassen blev der ikke arbejdet med andet end laCnsk

6

1773-1845, dansk naturfilosof og digter
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grammaCk, Eutropius uddrag af Florus romerske historie blev
oversat, en laCnsk oversæGelse af Luthers katekismus skulle vi
lære udenad, noget græsk (hvis ikke min hukommelse svigter mig)
blev der også gennemgået – dog lærte vi vist kun det græske
alfabet. At lære om den virkelige verden var der overhovedet ikke
tale om. Historiefaget blev ikke prakCseret - kun Hübners
bibelshistorie lærte vi på samme måde som vi lærte katekismen.
Ingen foredrag, ingen oplysning - hvad vi lærte og hvad vi brugte
det Cl var op Cl os selv. Alligevel vandt læreren min største
kærlighed, han var dyrebar for mig og jeg ved, at de 2½ år jeg
Clbragte i klassen var nogle af de bedste i min barndom.
Anderledes var det i de to næste klasser, jeg nu blev rykket op i.”
Hereger beskriver Steﬀens, hvordan en lærer i de øverste klasser brugte
fysisk afstraﬀelse af eleverne.
I et lille afsnit senere beskriver Steﬀens desuden, hvordan skolerummet
var indrebet og hvordan skoledagen forløb – han skriver:
”Lokalets indretning var lidt mærkelig. En stor kælderhvælving blev
båret af en tyk søjle, som opdelte rummet i 4 dele. Man gik nogle
trin ned fra pladsen ved huset ligeledes gennem hvælvet forhal,
som Cl højre eUer trappen Cl den øverste etage førte lige ned Cl
skolen. Var dørene åbne, så stod Cl venstre 2 brunmalede borde
med bænke parallelt og i midten lærerens stol. Til højre for søjlen
var indretningen den samme Cl den anden klasse og Cl venstre
bag søjlen var pladsen tom og her stod en stor ovn. Skolen
startede kl. 9 om morgenen og sluGede kl. 12. Kl. 10 trådte en
dreng fra 3. klasse hen Cl søjlen og råbte: ”Hora decima sonat”.
Det gentog sig kl. 11 og man kan let foresClle sig, med hvilken
længsel drengene ventede på det sidste kald. De to Cmer fra kl. 9
Cl kl. 11 blev brugt Cl at overhøre pensum, Cl reGelser og
sCløvelser – kun lidt Cl egentlig undervisning. De sidste halve Cmer
blev brugt Cl at lave lekCer Cl næste dag.”
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H.C. Andersen elev på latinskolen i Helsingør 1826-27
Fra ”Levnedsbog 1805-1831”
H.C. Andersen blev i 1822 som 17-årig af familien Collin sendt i gymnasiet.
Man valgte at sende ham .l la.nskolen i Slagelse. Først boede han hos
Madam Henneberg, enke eger en herredsfoged, men senere blev han
logerende hos la.nskolens rektor Simon Meisling. I 1826 blev Meisling
udnævnt .l rektor for la.nskolen i Helsingør og H.C. Andersen fulgte med
familien. Eger utallige sammenstød med Meisling får H.C. Andersen i 1827
af Collin lov .l at forlade Meisling og Helsingør. Han blev installeret på et
værelse i København og ﬁk privatundervisning, så han kunne dimibere
som student. H.C. Andersen har beskrevet afskeden med Meisling:
”Da Meisling om morgenen gik ned i biblioteket gik jeg Cl ham og
sagde: "Jeg vil nu sige Dem farvel og tak for alt, hvad godt De har
vist mig". "Rejs De ad helvede Cl " var hans svar hans sidste ord.
Fruen derimod var rørt ligesom jeg. Disciplene nikkede mig venligt
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lev vel og jeg rullede bort fra al min jammer og elendighed Cl et
nyt optrin af mit liv.”
Før det kom .l debe drama.ske brud skriver H.C. Andersen følgende om
la.nskolen, lærerne og undervisningen i Helsingør:
”Skolen begyndte og alt havde virkeligt et raskere sving end i
Slagelse. Vi sad i store lyse værelser. Drengene var mere raske og
kendte ikke Cl at forknyGes. Lærerne gik mere elegant klædt og
selv Meisling gik de første dage i kjole. Overlæreren Schørring, et
viegt hoved og fuld af lune og humor læste historie og geograﬁ
med os. Han var meget underholdende. Han havde først været
oﬃcer og vidste nogen besked om alt Han var Cllige musikalsk og
spillede ﬂere instrumenter: Det eneste han har skrevet og sat
musik Cl er den bekendte vise: "Jan Pjet, Jan Piet, Jan
Pierrelierreliet", hvori hvert vers er på sit sprog. Han virkede
betydeligt ind på mit lune. Det var ellers komisk med hans
biGerhed mod to mennesker, som han i enhver Cme og i ethvert
foredrag ﬁk lejlighed at snærte nemlig: "Napoleon" og
"Oehlenschläger". Således sagde han: "Napoleon var ikke blot
ærgerrig, men så forfængelig". Nu var denne Napoleon kun en lille
biGe mandsling, men ville så gerne se stor ud. Da han nu skulle
krones, lod han forskrive ﬁre af de allermindste mænd i hele riget,
som skulle stå ved tronen. De skulle være sortklædte for ret at se
små ud ved siden af ham, så kronede han sig "Je suis le Grand" og
så var han dog så lille biGe.Om togtet i Rusland fortalte han, at
den store Napoleon forfaldt Cl druk, han drak "ekstrakt" så stærk,
at generalerne, drejede sig om i teltet og kastede det bort, da de
ikke kunne fordøje det.
To andre af lærerne var indenfor militæret. Den ene var oﬃcer
Arndrup og han læste matemaCk i øverste Klasse hvor jeg kom ind.
Der var ingen her der kunne synderligt meget matemaCk , men det
var ganske anderledes i Slagelse under Andersen. Ingen af
Cllæggene i børns geometri blev her i Helsingør gennemgået, så
ingen kunne dem. Men jeg havde alt herligt opskrevet fra Slagelse.
Der gik jeg for ikke at kunne lære matemaCk, men her roste man
mig, fordi jeg stod lige med de bedre. DeGe virkede, som
sædvanligt bedst på mig og jeg læste derfor med lyst og
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eUertanke. Først nu begreb jeg at matemaCk ikke skulle læres
udenad, som jeg før havde troet, men kun begribe. Jeg kom nu Cl
at brillere, måGe end også gå sætningerne igennem for de andre.
Det gjorde mig stolt og nu vidste jeg at kunne vinde mit
"Udmærket godt" næsten hver måned for matemaCk.”
H.C. Andersens forhold .l Meisling var som .dligere nævnt meget
anstrengt som det også fremgår af nedenstående scene – H.C. Andersen
skriver:
”Tit tog han (Meisling) mig op på sit værelse, udviklede mig, at jeg
var en hest, at jeg aldrig blev student og hvad mit talent for
digtekunsten angik svor han højt og helligt, at der ikke var gran
der af hos mig. Tror De ikke, sagde han, at dersom der var den
mindste gnist hos Dem at jeg skulle mærke det. Jeg er selv digter
og ved da nok hvad det er. Men det er forstyrrelse, molleri og
galskab De har! Var der tanke af poesi i Dem, ved Gud, jeg skulle
opmuntre Dem. Jeg ville Clgive at De var en hest i skolesager og
grammaCk, men det hele hos Dem er kun en ﬁks ide, der bringer
Dem i Dårekisten. Sæt at De engang trådte op som skribent, jeg vil
dø på. Publikum læser det som klokker Heegaards Rimpose, griner
Dem ud, og Deres poesier ligger som makulatur hos Soldin.
Således talte han Cl mig, o jeg erindrer så tydeligt hvert ord han
sagde, og så havde han et så vredt blik. Jeg glemmer aldrig det
forunderlig grønne skær der spillede i hans øjne og alle mine
nerver bævede, jeg var færdig Cl at synke il jorden. Sig mig et
eneste digt, en eneste linie poesi Deres tomme hjerne har lavet. De
har ikke følelse, det De har er ﬂæberi og De har ingen fantasi,
uden som kandidaterne på Bistrup og forstanden vil jeg aldrig tale
om. Sig mig noget poesi af Dem, jeg græd og jeg kunne intet
svare. Mit Digt: "Det døende Barn" var "ﬂæberi, som enhver
vandpoet kunne smøre sammen". Jeg tvivlede nu ganske om at jeg
var digter, og deGe var det eneste der havde holdt mig oprejst.
Alle mine breve var klynkeri og jeg ytrede endog for Fru Wulﬀ at
jeg ville gå Cl Amerika, som hun ret skændte på mig for.”
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Espergærde Gymnasium og HF’s bibliotek
Gymnasiets bibliotek omfaber ca. 2000 bind trykt før år 1800. Samlingen
er kommet .lveje over en lang periode. Den ældste bog af Lauren.us Valla
er trykt i Basel i 1518 kun godt 50 år eger Gutenbergs første trykte bøger.
Samlingen rummer en række sjældenheder fx originale udgaver af
Rousseau, Kant, H.C. Ørsted (med Ørsteds egne håndskrevne noter!) og
mange ﬂere.
Registranten er udfærdiget af Barbro Nielsen i perioden 1980-82. I
biblioteket indgår som en særlig del balletmester August Bournonvilles.
Bournonville-samlingen, der tæller 354 bind fordelt over 138 værk.tler, er
- måske ikke særligt overraskende - udpræget fransk domineret. Så godt
som alle bind bærer August Bournonvilles og/eller Charlobe Bournonvilles
navn/ini.aler, men enkelte har desuden også Bournonvilles faders navn,
Antoine Bournonville, indskrevet.
Hvor bøgerne fra 1700-tallet (henimod halvdelen af samlingen) tydeligt
stammer fra Antoine Bournonville, er resten med enkelte undtagelser så
godt som sikkert anskaﬀet af balletmesteren selv eller foræret ham. Af
samlingens 138 værk.tler kan kun 6 således med sikkerhed siges at
stamme fra Charlobe Bournonville (1832-1911), idet disse alle udkom
eger faderens død i 1879. Hovedparten af værkerne trykt mellem ca. 1820
og slutningen af 1870'erne må derfor være anskaﬀet personligt af eller
foræret .l August Bournonville. Den ældste del af samlingen fra 1700tallets sidste halvdel og op gennem de første to år.er af 1800 tallet
stammer derimod utvivlsomt fra Antoine Bournonville, der må have bragt
disse bøger med sig .l København fra Frankrig via Tyskland, England og
Sverige (hvor han tjente som solodanser). Bogsamlingen indeholder
endvidere ca 1/3 af balletmester August Bournonvilles bibliotek.
(Kilde: Knud Arne Jürgensen, ”Fund og forskning, Bd. 33, 1994”)
En række af bøgerne blev uds.llet på Det Kgl. Bibliotek år 2000 og der
foreligger en katalog fra denne uds.lling.
Ligeledes er der udarbejdet et katalog over gymnasiets bibliotek.
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Legater og historien om Randrups legat

Ved transloka.onen i 2012 præsenterede rektor skolens legater på
følgende måde:
“Espergærde Gymnasium og HF er så heldige at have 8 forskellige legater,
og vi uddeler hvert år næsten 100.000 kr. .l elever, afgangselever og
gamle elever. Nogle elever har fået legater i 1g eller 2g, mens andre nu
spændt venter på, om legatudvalgene har fået øje på deres kvaliteter.
Vi starter med skolens største legat, Randrups legat, hvor vi i år uddeler
por.oner primært .l .dligere elever, men også .l afgangseleverne.
Legatet skal søges.
“Åge Randrup blev i 1897 optaget på Helsingør La.n og realskole, som
skolen hed dengang. Han gik ud af skolen i 1901 med almindelig
forberedelseseksamen og startede først en skibsprovianteringsforretning
senere suppleret med ejendoms- og børsforretninger. Åge Randrup døde i
1970, og da man åbnede hans testamente, viste det sig, at han havde
testeret hele sin formue .l sin gamle skole - .l ﬂijge og dyg.ge elever.
Den samlede legayormue udgør i dag over 2 millioner kr. “
Legatet gives primært .l gamle elever, der i gang med videregående
uddannelser.
Så kommer vi .l Helsingoranersamfundets legat inds.get dels af Rasmus
Petersen, dels gennem indsamling blandt skolens gamle elever.
Legatet går .lbage .l 1934 og gives .l elever, “som ved hele deres adfærd
har vist sig værdige der.l gennem en ak.v indsats for hele skolens indre
liv.”
I 1874 s.gedes “Stadsphysicus Niels Klem og hustru MeUe, født
Dinesens familielegat”.
Legatet går .l en ﬂijg og begavet elev i skolens afgangsklasse.”
Vi har tradi.on for at give det .l elever med særlig interesse og evner for
naturvidenskab.
Sophus Sørensen og hustrus legat går helt .lbage .l Sophus Marius Jens
Sørensen, som fra 1877- 1880 var elev på skolen. Sophus Sørensen
arbejdede senere på Helsingør Værg og oprebede et legat .l
“Opmuntringspræmier eger skolens bestemmelse .l ﬂinke elever”.
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Så kommer vi .l Direktør P. F. Hansens mindelegat, som gives for:
“Indkøb af bøger .l elever, som ved deres ﬂid og hele forhold i skolen har
gjort sig værdige her.l”
Nordea Danmark Legatet har skænket et beløb .l uddeling blandt skolens
elever og eger skolens skøn. Legatsummen er inden for de sidste år vokset
.l det 3-dobbelte – tak .l Nordea Danmark.
For nogle år startede vi en tradi.on med at lade afgangseleverne uddele
én por.on .l den elev, der på denne årgang har ydet noget helt særligt for
skolen.
Desuden uddeler Espergærde Gymnasium og HF en række ﬂidslegater .l
elever eger 1g og 2g. Det drejer sig om følgende:
Helsingørske borgeres boglegat, som gives for:
“Flid, fremgang og opførsel” og Det Wiibroe Galschiøtskes legat - det går
.lbage .l 1883 og gives: “Som belønning .l ﬂinke, pligtopfyldende og
elskværdige elever i Helsingør højere almenskoles gymnasieklasser pengene kan indsæbes på en skolesparekassebog..
De to legater er nu slået sammen under navnet "Flidslegatet".
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I 1991 udarbejdede cand. jur. Jesper Pandorf et skrig om Aage Randrup.
Debe er .lgængeligt på Espergærde Gymnasium og HF.

38

Frugtbarhed

!

I februar 1998 kunne Espergærde Gymnasium og HF afsløre Svend Wiig
Hansens (1922-1997) 3 m. høje bronzeskulptur ”Frugtbarhed” - hans
sidste støre værk og ops.llet eger hans død.
Et meget ak.vt arbejde i Frederiksborg Amtsråds kulturudvalg var afslubet
og ops.llingen var en kulmina.on på formanden, Mogens Schmidts,
ihærdige arbejde og personlige rela.on .l Svend Wiig Hansen.
Det hele startede på rektor Jens Per Nielsens kontor i 1995, hvor Mogens
Schmidt og Svend Wiig Hansen mødte op og agalte vilkårene for amtets
dona.on. I februar 1998 blev skulpturen eger støbningen i England fragtet
.l Espergærde og opsat som et markant vartegn for skolen. Skulpturen har
været udlånt .l en retrospek.v uds.lling af Wiig Hansens værker på Gl.
Holtegaard.
Egerfølgende udarbejdede lektor Marianne Bühlmann en lille bog med
fotos af Hardy Andersen om Wiig Hansens værk, skulpturen og dens
.lblivelse – .lgængelig på Espergærde Gymnasium og HF.
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3 rektorportrætter

På Espergærde Gymnasium ﬁnder man 3 pompøst a•illede rektorer. De
fortæller om hver deres .d og synet på deres embede og funk.on:

Rektor Krüger, 1904-19
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Rektor Vilhelm A. C. Jensen, 1919-47
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Rektor Norbøll, 1947-73
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Om forfatteren

Jens Per Nielsen

Født den 25. juni 1949 i Kgs. Lyngby,
nysproglig student 1968 fra Lyngby Statsskole.
Cand. mag. fra Københavns Universitet (hovedfag dansk,
bifag kristendomskundskab).
Ansat som .melærer ved Greve Gymnasium 1974,
adjunkt og studievejleder ved VUC Øresund 1978-1983,
forstander for Frederiksværk VUC 1983-1986,
forstander for Helsingør VUC 1986-1989,
undervisningsinspektør i Undervisningsministeriets
Gymnasieafdeling 1989-1992,
forstander for VUC Øst 1992-1993,
rektor for HF Øst og VUC 1993-1995,
rektor for Espergærde Gymnasium og HF 1995-2012
(pensionering).
Ridder af Dannebrog 1996.
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