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Historien bag Høng Gymnasium

Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i 
hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning. 

Høng Gymnasiums historie kan føres tilbage til 1866, hvor Høng Højskole blev opført. Højskolen 
var dog startet allerede i 1864 i en dagligstue i Sæby ved Høng. Høng Højskole er mor, bedstemor 
eller oldemor til de mange Høng-skoler, bl.a. Høng Privatskole, Høng Landbrugsskole, Høng 
Erhvervsskole, Høng Husmandsskoles Efterskole og Høng Gymnasium og HF-kursus. 

Høng Gymnasium blev oprettet som et studenterkursus i 1913 ved Høng Realskole, som var begyndt 
i 1904 på højskolen. Høng Studenterkursus var lige fra begyndelsen en kostskole, der har været i 
funktion uafbrudt siden 1913. 

I 1920 fik studenterkurset sine egne lokaler, da Høng Afholdshotel blev købt og indrettet til skole. 
Den nuværende samlingssal var hotellets teatersal. I 1969 blev der - som det første sted i det gamle 
Holbæk amt - oprettet hf-kursus ved Høng Studenterkursus. Høng Gymnasium blev oprettet i 1981. 

Høng Gymnasium har som mål også at være erhvervsrelevant, derfor har der siden 1982 været 
samarbejde med Høng Landbrugsskole om den grønne linie, der er en landbrugsfaglig eksamen. 

De to skoler har siden 2012 udbudt eux-uddannenlsen inden for landbrug

Fra 1988 til 2007 havde skolen en efterskole tilknyttet gymnasiet, med det formål at lette 
overgangen til gymnasiet og hf.  Da skolen i 2007 overgik fra privat skole til statslig selvejende 
institution, måtte man skille efterskolen fra. Den havde nogle år til huse i Hindholm, men eksisterer 
ikke længere.



De første studenter 1915 sammen med lærerne



Johs. Jørgensen, forstander 1913-1918

Johs. Jørgensen startede i 

1913 Høng Gymnasiekursus. 

Han var i forvejen leder af 

præliminærkurset samt 

mellem-og realskolen. 

Hensigten med et 

gymnasiekursus i Høng var 

at give unge landboere de 

bedste betingelser for at 

bevare den værdifulde 

tilknytning til livet i de 

omgivelser de hidtil havde 

levet under

Johs. Jørgensen dør i 1918, 

kun 40 år gammel, af den 

spanske syge.



Skolens første forstanderpar Marie & Johs. Jørgensen



J. C. Jacobsen, Daglig leder 1919-1922.

J. C. Jacobsen kom som 

nyuddannet cand. mag. til Høng 

i 1919.

Han fik overdraget den daglige 

ledelse af skolen efter at 

Forstander Johs. Jørgensen var 

død året før.

Tiden mindes af en student fra 

1922 som en overgangstid, hvor 

eleverne var mere overladt til 

sig selv end både før og efter.

Skolen var dengang så præget 

af den grundtvigske højskole at 

halvdelen af litteraturtimerne 

omhandlede Grundtvigs skrifter 

og livsværk.

J. C. Jacobsen , der var ugift, 

rejste i 1922 fra Høng.



Ejlif Jørgensen, forstander 1922-1928.

Ejlif Jørgensen var bror til 

skolens første forstander, Johs. 

Jørgensen og efter 4 år som 

lærer på Ågård Højskole 

vendte Ejlif Jørgensen hjem til 

Høng og blev leder af Høng 

Gymnasiekursus.

Ejlif Jørgensen var en dygtig 

leder og afholdt af eleverne. 

Perioden var præget af 

stabilitet. 

Ejlif Jørgensen åbnede dørene 

for Høngs borgere til kulturelle 

arrangementer, f. eks. 

foredrag.



”la Bastille”



Frikvarter 1927



Ingeborg & Ejnar Munk, Forstanderpar 1928-1938

Ejnar Munk kom til Høng i 

1914 som forstander for den 

udvidede højskole og 

underviste samtidig i dansk 

og oldtidskundskab på 

gymnasiet. I 1925 fik han 

fuldtidsbeskæftigelse ved 

gymnasiet og helt naturligt 

blev Ingeborg og Ejnar 

Munk det nye forstanderpar 

efter at Ejlif Jørgensen i 1928 

forlod Høng.

Munk gjorde et stort arbejde 

for at inddrage 

lokalsamfundet i skolens 

aktiviteter.

Ejnar Munk døde i 1938. 

Man havde mistet en leder, 

der havde gjort skolen kendt 

som et sted, hvor arbejde, 

tolerance –og når tiden var til 

det, festlighed, trivedes vel.



Høng Gymnasium set fra Øst. 3 værelser i Jomfruburet



Margrete Buch, Forstander 1938-1939

Margrete Buch rejste fra Høng til 

Nyborg i 1939. Her startede hun 

Nyborg Studenterkursus.

3 lærere og 20 elever flyttede med til 

Nyborg.

Derefter var der kun 5-6 elever 

tilbage i hver af de to klasser i Høng.

Nyborg Studenterkursus blev senere 

sammenlagt med Nyborg Realskole 

og blev tilsammen Nyborg 

Gymnasium, der således er et barn af 

Høng Studenterkursus.



J. H. Monrad Forstander/Rektor 1939-1974

1942:

Monrad købte Høng Studenterkursus.

Monrad stod for et markant lederskab i 

alle årene. Det var Monrads skole. Han 

stod for optagelse, modtagelse, 

indkvartering og information af elever. 

Tillige styrede han økonomien og ledede 

sammen med Fru Monrad kostafdelingen.

1953: Monrad sognerådsformand 

1962: Monrad valgt til amtsrådet.

1970: Monrad amtsborgmester.

1974:

D. 20 september: Monrad blev dræbt i en 

trafikulykke.

Ved dimissionen i juni samme år talte han 

for sidste gang fra skolens talerstol.

Høng Studenterkursus, men også det 

politiske liv, havde mistet en stor og 

dygtig leder.



Hovedbygningen før 1949



1950



Vi har desværre ikke foto fra 1951. 

Ligger nogen inde med det vil vi meget gerne 

låne en kopi. 



Studenter på Hovedgaden 1952







Studenter med Købmand Martin Hansen 1961

Da der var købmænd til!



Rektorboligen 1964



Rektor Monrad og arkitekt Tage Corfitzen under det store byggeri i 1968



Høng Gymnasium set fra Møllevej efter afslutningen af det store byggeri i 1968.

Huset i midten med skorstenen er den tidligere møbelforretning der blev købt og revet ned i 

1970.

Her opførtes samme år en pavillon.





Vandregangen 1970







Anne Therese & Jørgen Herman Monrad 1970



Annelise & Evald Ebbesen 1970

1. november 1970 blev skolens økonomi og kostafdeling overdraget til 

Premierløjtnant J. E. Ebbesen i en nyoprettet stilling som økonomiinspektør.



Esmann Eriksen, Rektor 1974-1979

Esmann Eriksen kom til Høng i 1941.

Han blev i 1970 konstitueret rektor i 

forbindelse med Monrads hverv som 

amtsborgmester. Efter Monrads død blev 

Esmann Eriksen rektor.

Livet på skolen lå Esmann Eriksen 

stærkt på sinde i alle årene indtil sin død 

i 2001.

Hans hjertebarn var Høng-Samfundet, 

hvor han gennem mange år var 

æresmedlem og livsvarigt æresmedlem 

af bestyrelsen.

Sammen med Fru Doris, (død 2003), 

brændte han for at holde kontakten til de 

tidligere elever og mange har nydt 

parrets gæstfrihed i hjemmet på 

Lindevej.



J. E Ebbesen var ansat som økonomiinspektør 

indtil 1986. Herefter var han frem til 1992 

medlem af Høng-Samfundets bestyrelse, hvor han 

var æresmedlem og indtil 1997 medlem af skolens 

bestyrelse.

Sammen med Annelise var han en kontinuitet på 

skolen i en lang årrække.

Annelise og Evald Ebbesen er her fotograferet ved 

deres guldbryllup 18.10.2002.

Parret deltog hvert år i jubilarfesten. 

D. 13.09.2003 var J. E. Ebbesen, som toastmaster 

ved jubilarmiddagen, en engageret del af festen.

Denne opgave blev hans sidste virke for skolen.

Ebbesen sov stille ind d. 20.10. 2003, 

77 år gammel.



Præliminærkursets kostskolebygning blev opført i 1913.

Fra 1913-1920 boede gymnasiekusister i bygningen.

Fra 1952-1978 fungerede den som studenterkursets drengekollegium.



Drengekollegiet ved Privatskolen



Busten af J. H. Monrad afsløres i 1975 af Høng-Samfundets fmd. Mogens Hansen. 

Til højre ses økonomiinspektør J. E. Ebbesen



Siddende fra venstre: Grete Gellert, Nina Antal, Nina Kiærskou, Lene Lund, Inger Bohus

Bagest fra venstre: E. Vinge Rasmussen, Georg Hansen, Bent Frandsen, Carter Stone, 

Ernst Højvig, Chr. Thybo, Poul Petersen, Jørgen Lund, Andrz. Fajfer, Esmann Eriksen.

Lærerne 1979



Tom Høyem Rektor 1979-1987

Tom Høyem kom til Høng 

i 1979 fra en stilling som 

lektor i Stockholm.

Tom Høyem gjorde en stor 

indsats for at få det 3-årige 

gymnasium til Høng.

Gymnasiet var en realitet i 

august 1981.

Høyem havde store 

politiske ambitioner og 

opstillede for 

Centrumdemokratiet. 

I 1982 blev Tom Høyem 

Grønlandsminister.

Fra 1982-1987 var skolen 

endnu en gang i en periode 

med konstituerede rektorer









Valhal 1982



Høng Gymnasium 70 år 1983 

På billedet ses bestyrelsesformand Hans Bagge og konstitueret rektor Bent Hyldegaard-Pedersen



Torben Jensen, konstitueret rektor 1986-1987

Torben Jensen blev ansat som lærer på skolen i 1980.

Da Bent Hyldegaard-Pedersen i 1986 ikke ønskede at 

fortsætte som kostitueret rektor, blev Torben Jensen 

konstitueret som  rektor i perioden 1986-1987.

Torben Jensen rejste til Sorø, hvor han i en årrække 

var ansat som ledende inspektor på Sorø Akademis 

Skole.

Torben Jensen døde i 2012.



Aksel Goth Rektor 1987-1994

Aksel Goth kom til Høng i 1987, fra 

en stilling ved Viborg 

Amtsgymnasium.

Han kom med et pædagogisk frisk 

pust og forstod det væsentlige at 

sætte eleverne i centrum, uden at 

man gik på akkord med det faglige 

indhold.

Aksel Goth besidder store 

menneskelige værdier.

Aksel Goth tog i 1994 til Asnæs, 

hvor han blev ansat som rektor ved 

Odsherreds Gymnasium.

Aksel gik på pension ved udgangen 

af 2011.



Per Jensen Rektor 1994-2000

Per Jensen kom til Høng med 

stor erfaring fra netop private 

skoler. En erfaring skolen kunne 

drage god nytte af.

Per Jensen gik af som rektor ved 

Høng Gymnasium i 2000.

Per Jensen fortsatte på skolen 

som studielektor og underviste i 

matematik og fysik til han gik på 

pension i 2004.











1996









Birger Jensen
Rektor fra 2000-2015. Dermed er Birger den 

længst siddende rektor. Han stod i spidsen for 

store forandringer: Ombygninger som den store 

fællessal – ombygget til større og mere moderne 

sal men stadig med ”sjælen bevaret”, ændring 

fra privat til selvejende institution og med andre 

i byen er skabt landets største EUX. 



Tidligere ansatte fotograferet ved jubilarfesten 2003



2010























Susanne Tellerup rektor fra 

2015-2017

Susanne kom fra en stilling som 

chef for pædagoguddannelsen 

på Sjælland. 

Susanne er vendt tilbage til den 

verden i VIA UC i Århus. 

Her en glad dimittend med en glad rektor.  

Mads Skrubbeltrang. 

Rektor fra 2017

Han kom til Høng som 

pædagogisk leder i 

2014

Han kom tilbage til 

Høng som

vicerektor i august og 

rektor december. 2017. 



Morten Olesen

Rektor 2020 -

Ønsker at give skolens motto

Plads Til Den Enkelte

fylde i alle facetter af skolens 

drift: Omgangen mellem dag- og 

kostelever, tonen i den daglige 

undervisning, relationerne mellem 

elever og undervisere, det gode 

arbejdsmiljø for såvel elever som 

undervisere.

Vi skal kunne rumme og tolerere 

hinanden, respektere hinandens 

positioner og særheder, og hjælpe 

hinanden til i fællesskab at blive 

klogere på fagene og på livet.

Curriculum Vitae

Cand Scient (matematik og 

oldtidskundskab)

Master i ledelse af 

gymnasieinstitutioner

Vicerektor Egedal Gymnasium

Udd. leder Roskilde Katedralskole

Underviser/projektleder Stenhus Gym.

Underviser KVUC

Underviser DTU og KU

Bestyrelses- og tillidsposter 


