Torsdag den 4. oktober 2018

HelsingørDagblad 7

LOKALT | Fødselsdag på fredag

"Nødgymnasiet" fejrer 40 år
Lektor Otto Rühl har i
anledning af Helsingør Gymnasiums runde fødselsdag begået
et værk om gymnasiets turbulente historie, som han selv er
en del af.
Af Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

HELSINGØR: På fredag fejrer

Helsingør Gymnasium 40
års fødselsdag. Det sker med
en reception for ansatte, bestyrelse, repræsentanter og
indbudte gæster.
Baggrunden for gymnasiets jubilæum og hvorfor det
"kun" er fyrre år gammelt i
sin nuværende form, kan
man læse om i jubilæumsskriftet " Helsingør Gymnasium 40 år -1978-2018 . Nødgymnasiet der hurtigt blev et
rigtigt gymnasium", som er
forfattet af lektor Otte Rühl,
som selv blev ansat for 39 år
siden.
- Der har altid været en vis
forvirring om Helsingør
Gymnasiums alder, hver
gang vi har fejret fødselsdag.
Vi er få tilbage, der kan huske den tid, hvor gymnasiet
opstod i sin nuværende skikkelse som følge af et folkekrav. Den historie er vigtig at
fortælle, siger Otto Rühl.
Gymnasium på et døgn

Otte Rühl har brugt sommerferien på at færdiggøre
skriftet, som det er meningen skal udkomme som bog.
-Vi har en udfordring med
billeder. Desværre er nogle
af de gamle billeder, eleverne tog forsvundet, og der er
endnu ikke fundet en løsning på de pressebilleder,
bymuseet ligger inde med,
fortæller Otto Rühl.
I jubilæumsskriftet kan
man blandt andet læse baggrunden for, hvorfor gymnasiet opstod som nødgymnasium på kun et døgn. Oprindelig ville det daværende

Jubilæeet er også elevernes. Her ses fra venstre Jessyca
Feruzi, Karla Helene Horneman og Albert Ibsen Andersen
fra 3.y. (Foto: Lars Johannessen)

Tre af gymnasiets ældste lærere. Fra venstre ses Kirsten Sørensen, som blev ansat i 1978
og stoppede 2007, men stadig er med til at lave gymnasiets skema. Otto Rühl, som blev
anast i 1979 og er historie og religionslærer, samt Marianne Kaas Kristiansen der startede
som årsvikar i idræt tilbage i 1978 og nu underviser i fransk. (Foto: Lars Johannessen)

Amt sende 103 ansøgere til
København som følge af at
der ikke var plads til eleverne i forbindelse med den
planlagte udflytning af
gymnasieet til Espergærde.
Nødgymnasiet blev til at
starte med etableret i midlertidige lokaler på det daværende Helsingør Teknikum, i dag 10. Klasseskolen,
og stod klar på kun een måned.
I august 1979 rykkede
gymnasiet ind i kommunens
bygninger på Rønnebær Allé , først senere i k vejen op
til gymnasiet navnet Borgmester P. Christensensvej .
Herfra følger historien om
kampen for Helsingør Gymnasiums overlevelse, ikke
mindst det daværende amtråds plan i 1994 om at lægge
Helsingør Gymnasium sammen med Espergærde Gymnasium, som blev forpurret
med daværende borgmester
Per Tærsbøl i spidsen.
Overlevet ﬂere kriser

Redningen førte til at Per
Tærsbøl i 2009, da han blev
kuppet fra borgmesterposten, blev udnævnt af gymnasiet til "æreslektor" - og
hvert år er gæst ved translokationen.
- Vi har været igennem lere kriser, som det er lykkes at
komme igennem ved hjælp
af at stå sammen på tværs af
lærere og elever. Det er netop det, der kendetegner den
særlige Helsingør Gymnasium ånd. Den værste krise
var dengang man ville nedlægge os og lægge os sammen med Espergærde Gymnasium, fortæller Otto Rühl
- som også fremhæver hvordan det ved hjælp af samarbejde, kreative løsninger og
leksibilitet lykkes at bevare
næsten hele lærerstaben, da
gymnasiet tilbage i slutningen af 90'erne gik fra syv til
i re spor.
- Det skete næsten uden
nogle afskedigelser ved
hjælp af et utroligt sammenhold, siger Otto Rühl.

Jubilæumsskriftet omfatter et galleri af personer, tidligere såvel som nuværende,
der har sat deres præg på
gymnasiet, herunder gymnasiets tidligere mangeårige
rektor Carl P. Knudsen.
Historien fører op til nuti-

den, hvor Helsingør Gymnasium i august kunne oprette
otte klasser.
Gymnasiets mangeårige
historie herunder historien
om Helsingør gamle Latinskole, bliver også berørt. I
mange år havde Helsingør
Gymnasium adresse i bygningerne, der i dag huser
Skolen ved Kongevejen.
Gymnasiets omskiftelige
liv har ført til en del forvirring om, hvor man som tidligere HG-elev afholder 50års jubilæumsfesterne, som
bemærket i Otto Rühls af-
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runding.
- Var man student fra Kongevejen, var det ikke så underligt at skulle fejre jubilæet i Espergærde, der lå jo nu
det gamle gymnasium. Men
fra 1966 og frem til 1979 blev
det gamle gymnasiums studenter jo færdige på Rønnebær Allé og lere af de foreløbige tre årgange har derfor
ønsker at fejre deres jubilæum her. Nu har de her kunnet læse, hvorfor det egentlig
ikke er "deres" gymnasiumog hvorfor dette Hg kun bliver 40, skriver Otto Rühl.
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HAVEOPGAVER
Så som mosrydning af græsplæner,
græsslåning, beskæring, hækklipning,
gangarealer og indkørsler ryddes for
løvfald, reparation af hegn, plankeværk
og træterrasser, udskiftning af ruder i
drivhus, bortkørsel af affald mv.

VEDLIGEHOLDELSE

FØR

Fliserensning af terrasser, indkørsler mm. Fliserne renses nænsomt
for mos og flisepest og efterfølgende imprægneres, således de
fremtræder pæne og rene i lang tid efter.

REPARATIONER & ISTANDSÆTTELSER

VIND ET
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EFTER

Reparation, vedligeholdelse og restaurering af ældre møbler og
andet interiør. Maling og istandsættelser udføres i hus og hjem
også når du skal flytte ind eller ud af din bolig. Ophængning af
gardiner, billeder, reoler og lamper samt mindre el & VVS arbejder
udføres.

*Læs betingelserne på hjemmesiden

Kort sagt, ring og fortæl hvilken hjælp du har
brug for, og vi finder sammen en løsning.
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