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100 År!
Alle har en mening, også om hvad 100 år er! Det er lang tid! Grunden skyldes sikkert at det jo – indtil videre
– helt sikkert er mere end 1 generation for langt de fleste mennesker.
Man siger at én generation dækker over 25 år, og hvis vi bruger denne regel, så vil det sige at
ElevSamfundet på Ingrid Jespersens skole (fork. ES) har eksisteret i 4 generationer.
Det føles – som bestyrelsesformand for ES – også som længe. Vi spørger af og til – hvordan var det førhen
med dit eller dat. Og det er oftest sådan, at svarene blæser i vinden, og forbliver ubesvarede. Det skyldes at
vi ikke har nogen særlig god dokumentation af vores fortid.
Hvorfor forholder det sig sådan? Well, det var nok aldrig prioriteret og tænkt som noget nogen skulle få
brug for i fremtiden – at stille spørgsmål om hvordan dette eller hint var i ’gamle dage’. Det vil den
nuværende ES-bestyrelse gerne gøre noget ved. Vi planlægger er større initiativ, som dog kræver
fondsmidler/støtte, for at dokumentere Skolens Arkiv og arkivalier mere bredt, gerne understøttet digitalt
således det kan komme fremtidige generationer til gavn.
Dette er specielt understøttet af Ingrids Jespersens citat (PlakatvIndgang1) :
”… Men der er en ting, jeg ikke er så sikker på, står jer klart.
Skolen er jo nemlig ikke villaen her, ikke måden hvorpå I undervises, ikke eders lærerinder og
ikke mig og mine meninger. Skolen, det er også jer, det er os alle, det hele tilsammen. Har I
rigtigt tænkt på, at I selv skaber skolen, dens gode eller dårlige navn.” (1914)
Det vil sige skolens ry og rygte etableres af de elever der forlader skolen, og som bringer dette med sig i sit
videre liv. Vi konkluderer derfor at det at tage vare på historien ”mens den sker” er vigtigt at få plads til i
hverdagen. Derfor vil vi gerne at dette kommende arkiv projekt medfører at man løbende kan
indrapportere arkivalier, ’hændelser’ og emner der måske engang vil blive værdsat.
Det er med glæde vi i dette skrift opsummerer ElevSamfundets 100år med forskellige vinkler igennem
tiden, fra dens etablering ca. 1 August 1919 frem til i dag.
Og vi bringer en stor tak til Eva Japsen, fra hvis bog (Japsen, 2003) både inspiration, citater og enkelte foto
(fra arkivet) er lånt.

Peter Rosenberg
Formand, ElevSamfundet
Brønshøj, August 2019

Om Ingrid Jespersen
Vores skole er resultatet af en drøm! En drøm Ingrid Jespersen (IJ) fik allerede som 12-årig. Afledt af en
utilfredshed med restriktioner en læge gav hende ifm. et næseblodsanfald, lå hun på græsplænen i
familiens daværende hus i Nakskov (Japsen, 2003) og drømte hun ville lave en skole hvor ingen skulle
forbyde børn at bevæge sig som de ville. Derfra tegnede hun sin tænkte skole og nummererede klasserne.
Hun tog det så vidt at hun lavede læseplaner for den. Med planerne gemt i sin hemmelige skuffe et stykke
tid, kunne hun ikke holde sig tilbage og fortalte sin far Edvard om sin plan og forsikrede at intet skulle holde
hende tilbage for at fuldføre drømmen.
Som syttenårig begyndte IJ at drive skole i hjemmet for tre drenge og tre piger, senere i alt 10 elever, med
søsteren Helga som engelsklærerrinde.
Interessen for litteratur blev sikkert vakt i hjemmet hvor faderen drev forlagsvirksomhed og moderen
havde højtlæsning for familien. IJ skrev selv som ung flere bøger og kom siden til at undervise i dansk og
nordisk litteratur.
Året efter familien flyttede tilbage til København, begyndte IJ på Natalie Zahles seminarium i 1888 hvor hun
bestod den 1-årige seminarieskole med førstekarakter. Hun fortsatte med den 2-årige uddannelse til
skolebestyrerinde, og blev færdig i 1891. Hun rejste derefter til England på studietur. Året efter vendte hun
hjem igen, og blev ansat som skolebestyrerinde sammen med Elisabeth Gad på pigeskolen Rosenvængets
Privatskole beliggende Livjægergade 30.
I 1894 som 27-årig realiserede IJ sin barndomsdrøm og åbnede 1 sep. Ingrid Jespersens Skole i en lejet villa
Nordre Frihavnsvej (senere omdøbt -gade). De startede med 10 lærerinder og 19 elever. Allerede året efter,
købte IJ villaen for penge lånt af familien. Skolen voksede hastigt, allerede i 1908 var der mere end 400
elever.
Hendes engagement i skolen var altoverskyggende. Hun ville ikke blive ’fanget’ i et ægteskab, som dengang
jo var normalen for kvinder evt. efter endt uddannelse.
Det betød også at hendes nærmeste blev en ligesindet kvinde Titte Richardt som hun ansatte 1897 som
Sløjdlærer på skolen. De to forblev bofæller resten af livet.
De pædagogiske værdier hun tillagde stor vægt – og som blev formuleret da skolen kæmpede for at bevare
sin status som Privatskole 1917 – var:
-

Én skole fra første klasse op til studentereksamen
En pigeskole under kvindelig ledelse som et sted, der præges af hjemmets værdier: tryghed, hygge
og samhørighedsfølelse.
En skole, hvor der højst er tyve elever i hver klasse
En skole, hvor eleverne kan udvikle sig ud fra egne evner og tilegne sig ”Tidens største Maal af
Skoledannelse uden derfor at glemmer at dygtiggøre sig til deres særlige kvindelige kald”

Sammen med denne formulering, hvor hun lagde vægt på:
-

”.. at lære de Unge, der har været mig betroet, at kæmpe for de Idealer, de tror paa, men jeg
haaber ogsaa at have lært dem Respekt for og Hensyntagen til anderledes tænkende”

Dette gav sig også udtryk i programerklæringen fra 1895, om hjemmearbejdet med lektier:
”Da det er Skolens Opgave at gøre sine Elever til gode, tænkende, dygtige og selvstændige
Mennesker, der kunde hjælpe sig selv, naar de senere skulde udfylde en Plads i Livet, ønsker den
saa lidt Hjemmehjælp som muligt, naar ikke særlige Forhold taler derfor.”
Vægten på flid og dygtighed kom også til udtryk gennem den tradition, der blev indledt på skolens
fødselsdag 1 sep. 1919, hvor den netop stiftede forening af gamle elever – ElevSamfundet - uddelte en pris
til årets dygtigste elev.

ElevSamfundet – før og nu
Som nævnt, startede ElevSamfundet August 1919 som et resultat af tidligere elevers veneration for den
skole der havde bragt dem videre. Kort herefter, ved skolens 25-års jubilæum 1 sep. 1919 forærede skolens
elever og lærere et stort vægtæppe (gobelin vel nærmest) med Yggdrasil som motiv, som de selv havde
broderet (Se foto (Japsen, 2003)).

Ved samme lejlighed bad eleverne IJ om lov til lade hendes portræt male (1920).
Se dette fornemme brev (Skolens 25 års jubilæum hvor ElevSamfundet blev oprettet, 1919) til IJ med
opfordringen:

I de første år kan man læse om hvor mange tidligere elever der mødte frem på diverse årsfester. Omkring
1927 var der ved én sammenkomst 250 tidl. elever. I betragtning af der dimitterede ca.15-20 studenter om
året, er tallet ganske højt. Det dækker måske over ca. 20 årgange, hvis tallet repræsenterer halvdelen af
dem der kunne komme. Dengang var ElevSamfundets formål – som i mange efterfølgende år -at samle de
tidligere elever om fælles emner eller foredrag, og næsten altid med en årsfest. Jeg har ikke kunnet samle

stiftende materiale om ElevSamfundet, men det er sikkert at den siddende forkvinde fra 1919 Ellen
Hartmann ihvertfald har siddet til 1958 (Hartmann, 1958) hvor hun causerede om Minder fra skolen. Jeg
mener, uden at have belæg for det, at Inge Maag tog over efter hende og var forkvinde en del år, indtil
Annelise Toftehøj og andre fra årgangene fra tidligere 1960’ere tog over.

ElevSamfundet - Nu
De kulturelle emner der engang kunne samle tidligere elever, gør det ikke længere. De sidste 6 år jeg har
været med i ElevSamfundet har der højst været et fremmøde på 10-12 pers. Hvoraf de 2 tredjedele har
været fra bestyrelsen, eller tidligere bestyrelse. Da den opsparede kapital samtidigt er forbrugt er der ikke
længere midler til større tiltag. Ligeledes er medlemstallet stærkt dalende, ligesom antallet af
bestyrelsesmedlemmer.

ElevSamfundet fremover - der skal nytænkes !
Skolen – hvis ry vi som tidligere Elever er med til at cementere (PlakatvIndgang1) ved vores handlinger, er
efter min mening nødt til at give skolen noget tilbage. ElevSamfundet må ikke levere en ’tjeneste’ til de
tidligere elever der er ensidig. Og ikke mindst, der bør være et symbiotisk forhold mellem Skolen og de
tidligere elever. Lidt ligesom det IJ selv prædikede og holdt i hævd, at alle tidligere elever kunne mødes for
at få råd og vejledning.
Hvad der skal skabe denne symbiose kan altid diskuteres, men efter min mening bør det være at få kulturen
fra fortiden ’båret’ frem til nutiden. Med andre ord, at samle, dokumentere, klassificere og tilgængeliggøre
de artefakter og historier der er gemt i skolens arkiv og andre steder. Hvorvidt denne omlægning kan lykkes
og hvorvidt der kan samles midler til dette, er idag et åbent spørgsmål.
Der skal også kunne samles en bestyrelse, der kan lægge kræfter i denne omlægning, og hvis ikke vi kan
samle mere end 4-5 tidligere elever til dette, er tiden måske ved at rinde ud for ElevSamfundet, her efter
dets 100års fødselsdag.

Ingrids syn på Eleverne
Der er ingen tvivl om at Ingrid var stærkt motiveret fra sin tidligste ungdom til at ville noget, og som
tidligere nævnt allerede fra 12’års alderen med drømmen om at ville drive sin egen skole. Dette har sikkert
haft indflydelse på hendes egen forståelse af børn i al almindelighed. Hun nævner f.eks. i tre af sine taler
(årstal i parentes) gengivet i (Japsen, 2003) om de 3 egenskaber hun sætter højt:
- selvbeherskelse:
Her som ude i livet gælder det, at selvbeherskelse er et adelspræg, som vi godt kan sætte meget ind
paa at erhverve. (1902)
- selvtugt:
Kendemærket for store fribaarne personligheder er den højt udviklede ansvars- og pligtfølelse; den
karakterfasthed, der modstaar fristelser og behersker sig selv. Men selv den bedste begavelse kan
gaa til grunde i mangel paa selvtugt og alvor i arbejdet. (1910)
- selvdisciplin:
Vænner vi os fra ganske smaa til de gode vaner: orden, akkuratesse, pligttroskab, mod, ihærdighed,
kærlighed, ærlighed, saa vokser vi op til dygtige mennesker, glade, frejdige, gode - og derfor
lykkelige.
Vænner vi os derimod til sjuskeri, upaalidelighed, overfladiskhed, forknythed, vrangvilje, kritik af
andre, saa bliver vi nogle daarlige, sure, utilfredse, udygtige og derfor uglade og ikke afholdte. (1920)
Derfor var den såkaldte ”strenghed” hos hende, bundet i at hun ville rette sine elever ind på den sti der
kunne føre eleverne frem til selv at kunne beherske disse dyder. Hun forklarede som regel, når hun
irettesatte elever der blev ’sendt’ til hende, hvorfor deres opførsel ikke var tålelig og hvad det ville betyde
for alle at rette ind efter disse af skolens dyder.
Men hun var meget rummelig, som vi vil sige i dag. Tidligere elev Eller Hartmann skriver jvf (Japsen, 2003):

Diskussion var ikke det mindst væsentlige. Ingrid Jespersen paatvang aldrig nogen sin Mening selvom vi ikke kunne være i Tvivl om, hvor hendes Sympatier laa, eller hvilke der var hendes egne
Idealer ...
Derfor vil jeg selv konkludere på baggrund af den beskrevne attitude Ingrid havde:
Ingrid ville vække aspirationen hos sine elever ved at afdække deres inderste interesser og spire
deres evner for at tilstræbe en perfektion indenfor samme.
Af samme grund var Ingrids krav til sit lærerkollegium og nyansatte IKKE alene at have dokumenterede
faglige evner men OGSÅ at have menneskelige egenskaber som svarede til hendes eget dannelsesideal.
Hun fulgte sine elever, også efter endt skolegang! Således havde hun en fast månedsdag hvor hun modtog
besøg af tidligere elever som hun gerne hjalp med råd til deres livs-og arbejds-valg.

Elevernes syn på skolen såvel som personen Ingrid
I dette afsnit tager vi udgangspunkt i nedskrevne udsagn fra elever, opdelt i decennier.

1894-1910
Ellen Hartmann (Hartmann, 1958), som tidligere elev (student 1913) og fra 1919 første formand for
ElevSamfundet, skriver:
”Men hvordan var nu de lærere, vi traf i vor barndoms skole? Ja, der findes jo ingen kærere
beskæftigelse for gamle elever, når de mindes, end at tale om gamle lærere - og der vil sikkert her i
aften falde mange ord om den og den.
Jeg vil blot her i disse ”spredte minder” drage en og anden frem.
Ingrid Jespersen havde en vågen sans for at vælge gode medarbejdere, var vist også stolt af at tælle
både doktorer og andet godtfolk blandt sine lærere; det stod altid angivet i skolens program, hvilken
uddannelse lærerne havde.”
Og fortsætter:
”Også friluftsgymnastikken var moderne; vor barndoms elskede langbold
i den hjemlige skolegård afløstes af hockeyspil på den nærliggende
fælled. Der var jo kun få minutters gang derover. Fælledparken
eksisterede ikke, og vor hockeybane var vel omtrent, skulle jeg tro,
dér, hvor posthuset nu ligger.
Vor sangundervisning blev i gymnasiet ledet af den kendte organist
og musikpædagog, Chr. Geisler, som indførte sit epokegørende talsystem
i vor undervisning. I mellemskolen havde vi et par år haft den udmærkede operasangerinde Gudrun
Packness, der virkelig forsøgte at lære os rigtig tonedannelse; men hendes sans for det dramatiske
kolliderede med vor umodne sans for det komiske. Vi skulle engang synge en jægersang, hvor ekko
svarede i skoven. Vi, der var ekko, blev sendt ud af gymnastiksalen, stod i det lille trapperum bag salen
og skulle falde ind på det rette tidspunkt - men ekkoet var altid i den grad ved at dø af grin over
situationen, at det absolut glimrede ved sin fraværelse og ødelagde frk. Packness' virkelig gode
intentioner.
I gymnasiet fik vi den siden så vidt berejste Sophie Petersen i naturfag. Hun begyndte allerede dengang
på det, som nu regnes for en ganske almindelig ting, nemlig ekskursionerne. Den første foretog hun
ned til Stevns Klint på frivillig basis på en fridag med det resultat, at kun een var mødt. Men det tog
ikke modet fra Sophie. Ekskursionen blev gennemført, og jeg ved, at den for denne ene elev blev en
uforglemmelig oplevelse og vakte en aldrig blegnet interesse for geologien.
Sophie ville også foretage eksperimenter på hjemmebane; der var
noget med en levende frø og en elektrisk strøm, men vi protesterede,
og Sophie måtte bøje sig for ”folkets røst”.

1910-1920
Lise Gerlach (Gerlach, 1994) student 1932 startede i skolen 1919. Hun fortæller:

”Vi havde nogle fremragende lærere, navnlig i gymnasiet husker jeg Erik Wernaae, han fik os til at
opfatte historiefaget på en helt ny måde. Vi lærte, hvordan verdenshistorien hænger sammen i alle
lande og folkeslag på samme tid i stedet for op og ned gennem tiderne i de enkelte lande. Historie blev
pludselig et spændende fag med sammenhæng.
Så var der i mellemskolen "Grabse", Karen Grabow, - stor, festlig og fornøjelig, altid med et stort rødt
sjal slynget om sig. Desværre besvimede jeg af og til til morgensang og blev bragt op på lærerværelset,
hvor jeg kunne ligge og komme til hægterne igen.
En gang kom "Grabse" ind, så lidt på mit "blegnæb", hvorpå hun udslyngede med patos:
"Du dejlige rosenknop, igår du blomstrede, i dag du visnede. . ."
Samme "Grabse" var uforlignelig til at sætte vores skolekomedie "Aladdin" op i 2.G.
Min skoletid har betydet meget for mig. Her lærte jeg tolerance, sammenhold og accept af anderledes
tænkende. Mine kammerater og jeg, som begyndte skolen i 1919 har stadig megen glæde af at
mødes.”

1920-1930
Gerda Stochholm, elev på skolen 1918-1931 (senere lærer på skolen 1945-76) fortæller:
”Ingrid Jespersen underviste selv de ældste elever i faget DANSK, sin kærlighed
til dansk litteratur gav hun videre i rigt måI, mange gamle elever er hende stor tak skyldig for, hvad hun
har lært dem.
Enhver elev blev fulgt med stor interesse, alle blev trykket i hånden hver morgen med et venligst smil,
fødselsdagsbørn fik et TIL LYKKE med på vejen, og hun forstod at bibringe eleverne respekt for og
kærlighed til de opgaver og det ansvar, der var blevet dem pålagt; hun betonede, at pligtfølelsen
var afgørende her i livet.”
” Skolen har siden sin begyndelse været præget af mange dygtige lærerkræfter; især har den - fra de
første år - haft status af en særdeles god sprogundervisning. Og siden 1953 en tilsvarende god
musiklinie.”
Det var i 1930 IJ trak sig tilbage fra lærergerningen og som rektor. Hun overlod rektorhvervet til Carl og Lily
Gad som selv var elev fra skolens første år.

1930-1940
Agnete Lottrup, student fra 1937 (Lottrup, 1994) fortæller:
”Fra 2. klasse fik vi vor egen klasselærerinde, som fulgte med os helt op til gymnasiet, nemlig frk.
Gerda Christiansen, som vi kaldte "Stjane" og var dus med som den eneste af lærerne. Hun havde os
bl.a. i engelsk og lod os optræde i små forestillinger som "flower fairies" o.lign. Jeg husker, at hun
besøgte mig, da jeg som syvårig lå på Rigshospitalet med blodforgiftning.”
”lngrid Jespersen havde trukket sig tilbage i 1930, og Carl Gad var blevet rektor. Hans kone, Lily Gad,
havde ansvaret for elever op til L kl. Derfor fik jeg aldrig megel at gøre med hende. Carl Gad var en stor
personlighed, som ønskede og evnede at tilføre det gamle pigeinstitut et frisk pust. Øjeblikket var nok
det rette. Disciplin og orden blev bevaret, men der skete alligevel nye ting, som stemte bedre med
tidsånden. F.eks. blev salmerne i morgensangen suppleret med alm. danske sange, vi oprettede en
diskussionsklub for gymnasiet, skolen fik en lejrhytte, hvor vi en gang imellem tilbragte hyggelige
weekends med rektor, gik ture og havde gode samtaler om aftenen ved pejsen. Han lyttede til os, så vi
kunne få afløb for eventuelle irritationsmomenter fra dagligdagen. Han var uden tvivl loyal over for sin
lærerstab. lsær prøvede han dog at udvide vor horisont og han var charmerende og fuld af humor.”
I 1938 døde Ingrid Jespersen, og efter hendes ønske blev et legat oprettet 1939, der tildeles:
En Nordisk kvinde ca 40år der har udmærket sig med dygtighed, begavelse, hæderlighed og
uegennyttig i pædagogisk, kunstnerisk, social- eller politisk virksomhed eller har virket for fredssagen.

1940-1950
Birgit Pouplier, student fra 1944 (Pouplier, 1994) fortæller fra noget tid efter:
”Morgensang. lngrid Jespersens skole sidst i fyrrerne. Gymnastiksalen, propfyldt kun med piger, række
bag række, som delte gulvet i to halvdele med klaveret i midten på den tomme plads – lærerne langs
ribberne. Spændt stilhed, største forventning og beredskab. Det var Saverys dag som akkompagnatør.
Savery var på vej. Og vi vidste, at ingen nogensinde ville læse lektier eller besvime, når det var Savery C. M. Savery, der slog tonerne an. For det var langt mere end et akkompagnement - det var hver gang
et lille musikalsk mesterværk, som vi skulle overvære skabelsen af.
Og der kom han så. Let foroverbøjet og i forrygende tempo fløj han fodrapt over gulvet med noder
under armen. Lille, spinkel og smidig i hver bevægelse som en atlet og dybt koncentreret om øjeblikket
i hele sin udstråling. Noderne op på plads, et blik på dem - det var alt - derpå værdigede han dem ikke
flere øjekast”
og fortsætter når stykket ender:
”Saverys finale blev en kirke, der Hvælvede sig over os, og solen skinnede uden for, selv om regnen
piskede ned. Selv om eksamen stod for døren. Denne dag var vi kun fyldt af glæde. Den sidste tone
klang ud. Vi blev stående andagtsfulde. lngen masede ud som ellers. Vi betragtede ham. Han sad nu
dybt bøjet over klaveret, med armene hængende ned langs siderne. Han lod dette fine intermezzo
synke ind. Og vi stod med en oplevelse, som aldrig kan viskes ud.”

1950-1960
Lone Heyde (Heyde, Lone, 2004) elev fra 1947-1960, fortæller:
” August 1947, og første skoledag. Jeg var fyldt 6 år fire måneder inden. Jeg husker det hele som lidt
overvældende, men jeg husker også, at vi fik en lyserød rose. Mange år senere fik vi som studenter en
rød rose. Træet i skolegården var et fast holdepunkt, når alle skolens piger stod i lange rækker ordnet
efter højde, før vi gik ind i gymnastiksalen. På alle skoler sang man den gang morgensang, men
morgensangen på Ingrid Jespersens Skole var noget særligt. Musiklæreren, Carl M. Savery, stod for
morgensangen, og det var en oplevelse i sig selv at se dette temperament i fuld udfoldelse. Hver
fredag var der udvidet morgensang, hvor elever spillede og/eller sang mindre stykker. Ingrid
Jespersens Skole var i øvrigt én af de første skoler, som indførte musiksproglig linje.”
og fortsætter
”.. Skolen var nemlig fremsynet og kvalitetsbevidst. Vi begyndte f.eks. meget tidligt med at lære
fremmedsprog. Engelsk fra 4. klasse, tysk fra 7. klasse og fransk fra 9.klasse. I de første år blev vi
undervist i engelsk efter en helt ny pædagogisk metode, som inkluderede særlige lærebøger. I
gymnasiet havde vi også undervisning i kunsthistorie. Det husker jeg som en stor oplevelse, og det har
da helt bestemt været medvirkende årsag til min interesse for kunst. Mine forældre gik vist ikke meget
på museum, men der må have været noget i skolen, som har inspireret mig, for jeg begyndte allerede i
mellemskolen at samle på små kunstbøger”
December 1958 Den I2., 13. og 14. december spillede 2g, instrueret af skuespillerne Carl Ottosen og Axel
Strøbye, Gregorio og Maria Martinez-Sierra's Nonnebarnet.
(Heyde, Lone, 2004) som selv var med, fortæller fra det trykte program:
”at det er en stor og svær opgave, II g har påtaget sig i år, fordi stykket ikke er hverken stærkt
dramatisk eller overdrevent komisk….”. Ja, det må jeg nok sige. Det sjoveste var prøverne med Axel og
Lillebror [aka Carl].”

1960-1970
(Stochholm, 1994) skriver i 100års jubilæumsskriftet:

”En stor forandring fra august samme år [1960]: Skolen blev fællesskole, der kom drenge ind i 1. kl., vel
nok den største begivenhed i rektor Kabels tid.
I 1962 udvides skolen med en tilbygning på den tidligere tagterrasse; lokalet fik navnet "Elevstuen" og
skulle tjene som frokoststue, opholdsrum og mødelokale for gymnasiets elever; Yderligere fandt et
lejemål af 2. sal i mellembygningen i nr. 13 sted; tre lokaler blev indrettet til ordblindeundervisning,
maskinskrivning og skolepsykolog.
I anledning af skolens 75års fødselsdag [1969] modtog rektor Kabel et brev fra hr. og fru Bentow,
herreekviperingsforretningen i nr. 9, hvori stod at de ville lade plante et træ med navnet ’lngrid
Jespersens Skole i Danmark’ i skoven i lsrael.”
Måske står dette træ stadig et sted i Israel!
Den på skolen populære blokfløjte af bambus, blev indført på skolen 1951 efter principper fra den engelske
Margaret James der startede ideen i 1920’erne. (Stochholm, 1994).
Her ser vi Hanne Moltke 1y (1964) der skærer sin egen blokfløjte:

Dorte Pedersen (Pedersen, 1994) student fra 1971 og senere lærer fra 1975, skriver om ”Ingrid og
ungdomsoprøret” 1969:
”En rigtig happening blev det også til under translokationen 1969. Som protest mod den traditionelle
højtidelige form, der blandt andet inkluderede legatoverrækkelser, gik en elevrepræsentant i gang
med at uddele bogpræmier til samtlige elever og lærere. Selvom uddelingen ikke blev ført til ende,
fortsatte aktionen alligevel, idet en anden elev trådte frem og indledte en ”takketale". Heller ikke
denne blev færdiggjort, for rektor Kabel greb ind, og efter en kort kamp om talerstolen undskyldte han
”dette lille intermezzo". ”intermezzoet" var dog efter Ekstra Bladets mening så interessant, at man her
valgte at bringe en større opsat artikel herom.
Jo det kunne nok mærkes, at ungdomsoprøret var kommet til lngrid. Ser man tilbage på
begivenhederne med nutidsøjne og lærerbriller, er det da også tydeligt, at de var typiske eksempler på
den kritiske bevidsthed, som blev vakt til live i skolesystemet i disse år.”

1970-1980
I december 1973 meddelte rektor Kabel efter nogle måneders sygdom, under hvilken fru Sterm fungerede
som rektor, at han ønskede at fratræde til august 1974. I 18 år havde rektor Kabel ledet skolen, og vi, der
har kendt ham, mindes ham med stor taknemmelighed for hans altid venlige sindelag og hans stilfærdige
fremtræden.
Således skulle den 4’de rektor findes for skolen.
Frederik (Frederik Tygstrup, 1994) student fra 1979 fortæller:

”lngrid Jespersen var ikke min første skole, og da jeg kom med min datter ved hånden, ærgrede jeg
mig lidt over, at jeg havde svært ved at sætte mig ind i, hvordan den mon tog sig ud med det lille barns
sporsans. Jeg var femten og (derfor?) temmelig blasert, da jeg kom ind på skolen første gang.” og
fortsætter
” For et nutidsvrag på femten var det en oplevelse at møde tante lngrid. Hun tog mig alvorligt og
lyttede til mig, selv om jeg havde ret på det mest - femtenårige. Men hun lod mig ikke være i fred i min
selvtilfredshed. Hun lyttede til mig, hun talte til mig og fortalte mig ting. Hun var til stede. Når jeg lod
samtiden tale igennem mig og lagde overordentlig vægt på min røst, så lyttede hun på en måde, der
var anderledes end den rene samtidigheds store forsvindingshvirvel, summen af alle de stemmer, der
taler om sig selv. Jeg bilder mig ind, at jeg anede det opbud af identitet, der skal til for at lytte og tale
og fortælle pâ en anden måde end den, der er dikteret af nutidighedens allestedsnærværende tyranni.
Og jeg bilder mig ind, at jeg har lært noget af det; ikke bare det, som tanten fortalte mig, og som jeg
ind imellem husker lidt af. Men fremfor alt at lytte
til mig selv med hendes øren. Det er ofte en blandet fornøjelse.
Men jeg ville ikke være foruden.”

1980-1990
Christian, gymnasieelev i 2m (Christian, 1983), beskriver her fra skolens 90’års udgivelse:
”Gymnasieafdelingen på IJS er forholdsvis lille, og det er måske én af grundene til, at stemningen er så
rolig og afslappet, som den er - man føler sig simpelt hen hjemme! At skolen har et musisk islæt
skinner også igennem på flere måder: for eksempel kan man dårligt komme ind i et lokale, uden at der
sidder en lille flok og hygger sig med et instrument.
Også de demokratiske instanser på IJS fungerer udmærket. Fællesrådet, som består af både lærere og
elever, er skolens øverste demokratiske organ. Under det opererer en række udvalg, hvoraf der i de
fleste sidder en eller flere elever repræsenterede.
Forholdet til lærerne er virkelig godt! Noget af det mest skræmmende for en gymnasieelev er den
anonymitet han/hun føler ved ikke at have forhold til lærerne overhovedet. På IJS føler man ikke, at
lærerne har travlt, og den berygtede ”goddag/farvel igen”-model eksisterer heldigvis ikke.”

1990-2000
Jonas Voss, student fra 1994 fortæller (Voss, 1994):
”Når man som barn af lngrid snakker med elever fra andre skoler, så er det tit man ikke helt forstår
hinanden, det er som om man snakker forbi hinanden. Grunden til dette ligger i at l.J.G. er noget helt
specielt, den er ikke som de andre. Det er ikke skolens udseende, der er specielt, det er heller ikke
skolens faciliteter, der er specielle, det er snarere den ånd skolen er i besiddelse af. Det er en ånd, der
består af udholdenhed, sammenhold og kammeratskab.
Jeg har gået på l.J.G., som dengang hed LJ.S., i tolv år, men det er først i løbet af de sidste tre år, jeg
har lært at sætte pris på skolen og dens miljø. Nu hvor gymnasiet er overstået er der kommet en
naturlig udgang for den sammentømrede enhed som vores årgang kom til at udgøre, og tiden vil vise
om vi kan holde kontakt med hinanden.”
Og fortsætter:
”På en måde er jeg ikke så bange for fremtiden, og hvad den vil bringe vores årgang, for vi har ånden i
lasten. Ånden der støttede mig i de sene nattetimer, hvor jeg forgæves prøvede at løse blækregninger,
ånden der støttede mig når jeg sad og ventede på min muse til at færdiggøre en dansk stil, og ånden
der støttede os alle til at træffe de rette valg også uden for skolens sikre omgivelser.
Når vi nu forlader skolen tager vi ikke lngrids ånd med os, og det var heller ikke os der bragte den hid.
Den har altid eksisteret. Så længe, der går elever på lngrid vil det være deres største opgave at holde
den i live, at videreudvikle den og tilføje nye ting som de tre årgange i 93/94 gjorde det. Så længe
eleverne lever op til dette tror jeg på at lngrid eksisterer i hundrede år mere.”

2000-2010
Louise Gimsing fra 1gx fortæller fra sin historie om en dag i gymnasiet (Gimsing, 2003):

”Vores fysiktimer er dog i 1,9 ikke teoretisk set anderledes end fysiktimerne
i de andre 1.9'ere, men selve indstillingen og den førnævnte interesse for faget er meget tydeligt en
positiv og motiverende faktor i min klasse, og har indflydelse på såvel læreren som eleverne. Vi er i alt
9 elever i den matematiske del af stamklassen, og når
klokken ringer ind, er det ikke kun Ohms lov, og radioaktivitet der kommer på banen, nej indblandet i
dette tilsyneladende meget faglige hold er også humor, venskaber og hyggesnak. Jeg vil helst ikke lyde
som om jeg idylliserer men på en måde virker vi mere
knyttede end jeg ellers har oplevet.” og fortsætter
”Selve faget, og ikke mindst denne lærer er det der sætter matematik på min personlige
førsteplads, og netop denne begejstring får den fhv. store lektiebyrde til at svinde lidt ind.
Timen forløber sådan, at vi starter med at snakke lidt om funktioner, definitionen af dem, begreberne
indenfor dem, samt måden, hvorpå man kan bevise dem. Det består meget i, at han snakker, og
forklarer os tingene, og da vi selv konstant bliver inddraget i denne tavleundervisning, er det ikke en
gang tæt på at være kedeligt!
Vi har det altid ganske hyggeligt, og jeg kan især godt lide, når vi selv har muligheden for at udtænke
matematiske formler mm. - når vi bliver sat til at bevise og forklarer indviklede
udregninger for hinanden. Det er i det hele taget meget udfordrende at gå på Naturfaglig linje, og
indtil nu har gymnasiet for det meste været en positiv oplevelse.
Fremtiden kan jeg endnu ikke forestille mig, men den venter utålmodigt derude, og de
næste 2,5 år vil uden tvivl have stor indflydelse derpå.”

2010-2019
Hannah Hjorth 3C (Ingridderen, 2017) har forfattet dette år diagrammatisk:
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