Skolens historie fra 1725 til 1993:
11/2 1725

Johan Frederik Classen fødes i Kristiania, det nuværende Oslo.

28/1 1789

J.F.Classen opretter testamente: 2.000 rigsdaler årligt til arbejds‐
og undervisningsanstalter for fattige soldaterbørn i Danmark, Nor‐
ge og Holsten.

24/3 1792

J.F.Classen dør.

15/11 1793 Den Classenske Legatskole –DCL ‐ oprettes ifølge kongelig resolu‐
tion og får til huse i Artillerikasernen i Strandgade (Irgens Gård) på
Christianshavn, hvor to værelser rømmes, det ene til skole, det an‐
det til arbejdsanstalt for eleverne.
1/1 1794

Kongen befaler, at DCL skal begynde. De første legatpenge udbeta‐
les: 600 rigsdaler årligt.

6/1 1794

Første egentlige skoledag. Der er 7 års skolepligt.

1/7 1800

Catrine Henriette Kolstadt er ældste elev, der kendes ved navn som
elev i Legatskolen .

31/12 1807 19 drenge og 19 piger går på DCL. Ved fredsslutningen må Dan‐
mark afstå Norge til Sverrig.
31/12 1815 22 drenge og 15 piger går på DCL.
31/12 1816 Afståelsen af Norge betyder flere legatpenge til DCL: 1289 rigsda‐
ler årligt.
31/12 1819 11 drenge og 21 piger går på DCL
1/1 1820

DCL indfører som den første i landet indbyrdes undervisning: De
ældre elever underviser og vejleder de yngre. Undervisningen be‐
står i gennemlæsning af bestemte tabeller i alle fag. Læreren styrer

undervisningen v.h.a. en »signalpibe« og fører tillige bog over hver
elevs fremskridt. (26 drenge og 23 piger). Alle elever, både de store
og de små, har 38 timers undervisning om ugen. Mandag til fredag
går de i skole fra kl.
8 til 4 med én times middagspause. Om lørdagen fra 8 ‐ 1l.
DCL får 850 rigsdaler pr. år.
Der indføres gymnastik for drenge ‐ 5 timer pr. uge.
Pigerne i den store klasse har 15 timers håndarbejde, i den lille
klasse 18 timer.
1/1 1821

Legatskolen skal afgive 125 rigsdaler til Garnisonsskolen i Rends‐
borg og har nu kun 725 rigsdaler til disposition pr. år. Samtidig sti‐
ger elevtallet i disse år til det dobbelte. Lærerlønningerne falder i
de kommende år til omkring det halve. I 1819 får førstelæreren
225 rigsdaler om året, i 1825 104 rigsdaler. Håndarbejdslærerin‐
dens løn falder fra 177 til 100 rigsdaler.

1836‐1842

Elevtallet ligger på mellem 99 og 110. Skolen er fyldt til briste‐
punktet. Årsagen er, at man har givet for mange artillerister tilla‐
delse til at gifte sig.

28/1 1839

Frederik den 6. besøger skolen på sin fødselsdag.

1/7 1839

Kongen udvirker, at DCL, får 100 rigsdaler mere pr. år.

1/7 1840

Skolen får yderligere 100 rigsdaler, så legatsummen kommer op på
925 rigsdaler. Mere vil følge!

1861

Drenge og piger anbringes i rene drenge‐ og pigeklasser.

1895

Den Classenske Legatskole flytter fra Strandgades kaserne til Wil‐
dersgade 5, hvor Vester Borgerdydskolen havde holdt til. Skolen
har ca. 200 elever fordelt på 4 drenge‐ og 3 pigeklasser og en
håndarbejdsklasse.

1/4 1897

Der opkræves nu skolepenge til dækning af lys og brændsel.

7/7 1897

Krigsministeriet tillader, at skolen i Wildersgade købes for 123.000
kr. Heraf er 87.000 kr. lån.

20/8 1899

Familie journalen skriver: Fra en ringe begyndelse på henved 100
elever og en meget indskrænket undervisning er Den Classenske
Legatskole vokset op til at have ca. 320 elever med en udmærket
undervisning, der rækker så vidt, at eleverne kan tage prælimi‐
næreksamen fra skolen.

1/4 1900

Drenge og piger kommer igen til at gå i fællesklasse.

17/4 1901

DCL overgår fra Krigsministeriet til Kulturministeriet.

10/10 1902 Efter foldboldkamp på Amager Fælled serveres chokolade for 35
elever. Udgift 17,50 kr.
Juli 1914

En lærerinde, der underviser i tysk, får 100 kr. til en studierejse til
Tyskland og Schweiz.

1915

Der indlægges elektrisk lys og indrettes WC i stedet for ratirader.

3/6 1918

DCL tilbydes Københavns Kommune som gave (inkl. gæld på
102.000 kr.). Magistraten tager med tak imod det smukke tilbud.

1/8 1918

Københavns Kommune overtager DCL.

1919

Det er, et særkende for DCL, at eleverne har tysk i 5 år og engelsk i
4 år.

23/10 1928 DCL klager til Skoledirektionen over, at B&Ws mange bygninger
omkring skolen gør den ringe egnet til undervisning. B&W tilbyder
at købe den.
6/6 1929

Borgerrepræsentationen vedtager at sælge skolen til B&W til over‐
tagelse senest 1/8 1932, men der går 9 år, før skolen flytter.

1/8 1938

I løbet af sommerferien flyttede DCL til den nedlagte Vester Vold‐
gades Skole, V. Voldgade 98. Bygningerne var opført i 1889‐90.

Juni 1943

Bygningerne i Wildersgade 5, der nu ejedes af B&W, ødelægges
fuldstændigt ved en sabotageaktion.

15/11 1943 Skolen fejrer 150‐års fødselsdag. Eleverne trakteres i dagens an‐
ledning med lagkage og sodavand, og der er vin til gæster og lære‐
re.

Marts 1945 Tyskerne beslaglægger skolen til tyske flygtninge fra de områder,
der blev besat af russerne. Skolen fik bl.a. husrum i lokaler på den
anden side af V. Voldgade i en gammel kasernebygning, som nu hu‐
ser undervisningsministeriet.
1/8 1945

Skolen flytter ind i Christianshavns Gymnasiums bygning.

9/3 1946

Skolen flytter hjem igen, og der var glæde i den meddelelse til for‐
ældrekredsen, som fortalte om alle de anstrengelser, som man
gjorde sig for at slette sporene efter de ubudne gæster.

Okt. 1946

Gamle elever mødes for første gang den sidste lørdag i oktober
måned. En tradition, der stadig holdes i live, men nu den sidste fre‐
dag i oktober måned.

31/12 1960 Skolen har 668 elever.
1961

Forslag om at nedlægge DCL, fordi prognoserne spåede faldende
elevtal. Forældrene protesterede energisk og med held.

15/11 1968 175‐års fødselsdagen fejres bl.a. med fest i Folkets Hus for nuvæ‐
rende og gamle elever.
1975

Skolens distriktsløshed ophæves.

1/8 1982

Skolen får ingen 1. klasse. Et faresignal.

15/11 1983 På skolens 190‐års fødselsdag bespises skolens elever på Rådhuset
med rådhuspandekager.
1987‐1988

Ifølge prognoser vil børnetallet i København frem til 1993 falde
med 14%. Forslag om nedlæggelse af bl.a. DCL, der nu har 189 ele‐
ver.

1980´erne

I mange år har der været et godt samarbejde med Musikkonserva‐
toriet. Nu udvides det til Glyptoteket, Nationalmuseet, Thorvald‐
sens Museum, Tøjhuset osv. Skolen kan med rette kalde sig ”Skolen
i centrum”.

1/9 1993

Skolen har 269 elever.

15/11 1993 Skolen fejrer 200‐års fødselsdag.

