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Vores klasse fra venstre i øverste række :  

Birgit Wamberg, Jette Krogh, Ulla Skov, Ingelise Høyer, Jytte Boisen, 

Lulu Lundin, Arne Christiansen –  

midter rækken : Anette Aaris, Karen Pedersen, Helle Hvass Dige, Birthe 

Hey, Jens Albrechtsen, BirGitte Løber, Preben Fink-Jensen, Lis Fribert 

og siddende : Kirsten Otterstrøm, Annette Jørgsholm, Hanne 

Kristensen, Inge Bruun Nielsen, Helga Lundquist, Lis Bruun, Lone 

Schneider, Suzanne Bevort - 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

Vores lærerstab « de tolv apostle »  

 

     Bageste række: Paul Nakskov, Ole Rindung, dr. Steen Bôcher, Niels 

Knudsen, Flemming Olsen, Stig Bülow, Jens Østergaard 

Foran siddende: Ib Hemmingsen, Vibeke Bjernum, Folke Roikjer, Ida 

Rasmussen, Else Sporring ( rektors sekretær), Svend Sporring. 
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Juni 1960 

 

 

første hold studenter fra Virum Statsskole med Rektor Roikjær 

 

Foran Virum Statsskole 
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introduktion 

 

 
Denne introduktion er skrevet af Inger-Lise Andersen (*dansk og idræt) 

 i 2007, side 188 : “Aarstalsliste – fra statsskole til selveje” i anledning af 

skolens 50 års jubæleum. 

 

 

 

1953 

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse vedtager at yde grund og 75% af 

udgifterne til et nyt statsgymnasium  i Virum. 

 

1957 

1. april udnævnes Folke Roikjer til rektor for Virum Statsskole. 

12. august er første skoledag for 6 mellemskoleklasser og 3 

gymnasieklasser. 

En fakkel er skolens logo. 

26. august stiftes Virum Statsskoles gymnasieforening. 7 elever danner 

bestyrelsen (*I). 

11. december indvies Virum Statsskole. Denne dato er herefter skolens 

fødselsdag. 

 

1958 

April: Marc Connellys ”Guds grønne enge” er Virum Statsskoles første 

skolekomedie. 

I juni giver Undervisningsministeriet tilladelse til, at der oprettes en 

naturvidenskabelig forsøgslinie på Virum Statsskole, dog kun gældende 

for to årgange. 

4. september: Rektor Roikjers 50-årsdag. 

I oktober udkommer 1. nr. af skolebladet Vi-Sta (*II) – ”ingen anden 

begrænsning end kvaliteten og sandheden”. Redaktionen består af 5 

elever. 
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1959 

14. januar deltager en delegation bestående af Rektor, lektor dr. Böcher 

og klassernes tillidsmænd i stabelafløbningen af ØKs M/S Basra, som 

Virum Stasskole har adopteret. 3. mellem a påtager sig foreløbig 

kontakten mellem skole og skib. 

Marts: 2g opfører Jean Anouilhs ”Tyveballet”* (foto2). De næste 

mange år står 2g for årets skolekomedie. 

Fra august omfatter skolen 6 mellemskoleklasser, 1realklasse, 8 1g-

klasser, 6 2g-klasser og 3 3g-klasser. 

I oktober oprettes Naturstien i Rude Skov, varetaget af IIn 

(forsøgsliniens 1. årgang). 

 

1960 

Marts: med Arthur Millers ”Heksejagt” vinder Virum Statsskole 

Berlingske Tidendes 

skolekomediekonkurrence, og forestillingen opføres 7.april offentligt på 

Mercurteatret. Præmien på 500 kr.skænkes til flygtningehjælpen. 

17. juni sættes de første hvide huer på, og 23. Juni dimitteres 60 

studenter og 18 realister. De første studenter planter en vandgran 

(Metasequoia glyptostroboides) i den ydre gård nær hovedbygningens 

sydende. 

I august har gymnasiet 6 spor i 3g, 8 spor i 2g og 6 spor i 1g. Desuden 

en realklasse og parallelklasser i 3. og 4. mellem (mellemskolen er 

under afvikling). 

 
*I- BirGitte Løber,s, Anders Hald, x, Birgit Wamberg, s, Claus Hertz, y, Lis Fribert, s, 

Jesper Mygind Mikkelsen, x, og Dan Møller, y.  

 

*II- Mogens Butty, IIy, Lone Eggers, Is, Hans Meyer, Iy, Peter Olivarius, IIy, og 

Bjarne Priskorn, Is. 
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Forord af Flemming Olsen,  

vores engelsk-, latin- og klasselærer 

 

 

 

 kære Flemming, 

dine første nysproglige elever på Virum Statsskole ville bede dig 

om at skrive en lille beretning om hvordan du oplevede vores tid 

sammen, som måske også var din første stilling som ung lærer … 
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TILBAGEBLIK 

 

For at forstå situationen i 1957 rigtigt, er der en række mellemliggende  

begivenheder man må abstrahere fra. Det kræver et tankespring, for 

kodeordet til at beskrive forskellen er anderledes. Tingene var hverken 

definitivt bedre eller dårligere, men der var en stor forskel på 1957 og 

2015. Også i henseende til forandringerne er skolen et spejl af det 

omgivende samfund. 

Fællesgymnasier, dvs. gymnasier hvor piger og drenge gik sammen, var 

et forholdsvis nyt fænomen; ”rene” pige- hhv. drengegymnasier 

forekom ind i 50’erne. Indtil gennemførelsen af skoleloven af 1958 

havde gymnasierne også en 4-årig mellemskole; det betød at vi i Virum 

kun havde to årgange, der fik det fulde forløb – fra 1. mellem til 3.g – 

på skolen. Som afløser for mellemskolen indførtes realafdelingen, der 

begyndte efter 7. klasse. 

Gymnasierne havde en nysproglig og en matematisk/naturvidenskabelig 

linje; ganske få steder havde man også en klassisksproglig linje. Men 

tilvalgsgymnasiet med musik-, biologi- og samfundslinjer var totalt 

ukendt, selv om der var tilløb nogle steder (bl.a. hos os) der rumlede i 

kulissen. 
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Den nye statsskole 

Den nye statsskole – den første siden Reformationen – var fra 

begyndelsen ombølget af velvilje fra kommunen, forældrene og 

eleverne. Som formand for Statsskolernes Lærerforening var Roikjer 

var en kendt mand i Undervisningsministeriet, og Rindung var som 

forretningsfører (= administrerende direktør – på halvtid!) i 

Gymnasieskolernes Lærerforening vant til at forhandle med folk i 

Finansministeriet. Vi stod altså fra begyndelsen stærkt, såvel i 

skolepolitisk som i administrativ henseende. Dengang kom ca 10-15% 

af en årgang i gymnasiet, så eleverne var håndplukkede, hvad både de 

og vi var klart bevidste om. Også lærerne var udvalgt ud fra en stor 

bunke ansøgere. Der var tale om en skønsom blanding af nye og erfarne 

folk med en vis aldersspredning; men fælles for dem alle var at det var 

fagligt kompetente mennesker, besjælet af en årvågen pædagogisk 

fornemmelse og en betydelig grad af pionerånd. 

Kgl. bygningsinspektør Havnings hus var nok en traditionel etplans 

skole; men som en der har haft sit virke der i 42 år kan jeg sige at det 

var utrolig funktionel bygning at arbejde i. Der var et 

hjemmeklasselokale til hver klasse, og derudover var der diverse 

faglokaler. Det store sanglokale var placeret på første sal, hvad der fik 

Jens Østergaard til at hævde at han underviste på et højere niveau end 

alle os andre. Bygningen var efter sin tid moderne i planlægning og 

udførelse, og i de første år havde vi et rend af danske og udenlandske 

gæster, arkitekter, skolefolk, embedsmænd. Fordi jeg var engelsklærer, 

blev jeg tit brugt som tolk og rundviser, og jeg kunne have sikret mig en 

betragtelig biindtægt hvis jeg havde forlangt entre for hvert besøg. 
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Den pædagogiske situation 

Vi arbejdede efter gymnasieloven af 1903, dvs. før ting blev 

institutionaliserede, tidsrøvende og bureaukratiske. Mange forespørgsler 

og skrivelser fra Ministeriet blev drøftet og afgjort i al uformel 

fredsommelighed ved at Roikjer ved frokosten sagde: ”Der er kommet 

en skrivelse fra Ministeriet; hvad synes I vi skal svare?” Der var intet af 

senere tiders mødedille og monumentale tidsspilde. Det var også før en 

hærskare af mere eller mindre selvbestaltede ”eksperter” og 

”konsulenter” fik pressens bevågenhed for deres ofte hjertegribende 

banale ”forskningsresultater”. Skolen var ikke blevet en ideologisk 

slagmark, og lærerne var endnu ikke blevet jagtet vildt og tillagt 

ansvaret for alt hvad der gik skævt i samfundet. Nok havde lærerrådene 

ikke megen indflydelse, men til gengæld havde vi ikke de ret 

overflødige skolebestyrelser. Vi havde temmelig frie hænder inden for 

en veldefineret ramme – det hele mindede om oplyst enevælde, med 

lige tryk på begge ord. Roikjer kendte spillets regler - og overholdt dem. 

Det var endnu ikke blevet udemokratisk og lettere suspekt at være 

bogligt begavet, og man behøvede ikke at studere selvfølgeligheder 

pakket ind i græsk terminologi før man turde begive sig ind i et 

klasselokale. Jeg spekulerer tit på om det inden for andre områder er 

lige så let at blive ”autoritet” som inden for pædagogikken, ligesom jeg 

spørger mig selv om den utroligt uforskammede behandling undervisere 

på alle niveauer fik af fx Bertel Haarder er noget som samfundet ville 

have tolereret, hvis det havde drejet sig om fx økonomiske anliggender. 

Tidens pædagogiske diskussion gik næsten udelukkende på fagenes 

indhold: hvilke emner skulle inddrages, hvilke tekster skulle læses, osv. 

Først nogle år senere kom vægten på formidlingen af stoffet, 

arbejdsformer, medbestemmelse o.lign. Klasseundervisning var næsten 
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eneherskende som undervisningsform; den er – til dels med rette – 

blevet stærkt kritiseret; dog kunne man måske anføre at det 

velfærdssamfund vi har bygget op her i landet er skabt af folk der har 

modtaget den form for undervisning. Men jeg skal ikke nægte at det 

føltes som en stor befrielse, da et nyt paradigme muliggjorde en række 

former for selvstændighedsfremmende undervisning, og jeg har skrevet 

om mange af dem og praktiseret dem med stor tilfredshed. 

Vi 12 apostle var ikke missionerende; vi havde fået en opgave der 

skulle løses, og vi arbejdede alle med faglige og pædagogiske 

spørgsmål uden for skolens regi – jeg selv var med i en studiekreds af 

gymnasielærere fra mange skoler, der i 1958 udgav bogen ”Gymnasiets 

Opgave”, der tog både teoretiske og praktiske faglige opgaver op. Men 

sagen var jo at vi i det første år havde travlt med at få det hele til at 

fungere: vi var i egentlig forstand begyndt på bar mark – rektors kontor 

var et arbejdsskur, og der var ikke lagt klinker i forhallen. Så der var 

samlinger der skulle etableres, faglokaler der skulle indrettes, 

biblioteker der skulle opbygges og ordensregler der skulle formuleres. 

En del af vores sommerferie gik med møder af forskellig art, og ganske 

naturligt blev skolen en central bestanddel af vores tilværelse. 

Måske den største forskel på dengang og nu var at det tekniske 

apparatur der i dag er uundværligt, simpelthen ikke var opfundet: 

båndoptagere eksisterede ikke, TV som undervisningsmiddel var 

ukendt, fotokopiering var umulig, hvilket betød at man var nødt til at 

anskaffe dyre og tunge bøger (der jo ofte rummede afsnit eller kapitler 

som af den ene eller anden grund var mindre velegnede, altså spild for 

den enkeltes behov). Computere fandtes ikke, og fællesbeskeder gik 

enten over et knitrende samtaleanlæg eller blev givet af rektor ved 

morgensang. Megen orientering af eleverne blev givet ved opslag på 

strategisk udvalgte steder. Elevernes arbejdsredskaber var papir og 
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blyant, evt. pen (kuglepen var i sin vorden), lærernes var tavle, kridt og 

pegepind plus deres stemme. 

 

Samarbejde 

I 1880’erne definerede den engelske public school rektor Edward 

Thring  undervisning som the transmission of life, through the living, to 

the living.  Spørgsmålet er om det kan siges bedre. Der vil altid være 

nogen asymmetri i undervisningssituationen for så vidt som et 

menneske der ved mere om et givet emne henvender sig til et andet 

menneske der ved mindre, men ønsker at udvide sin horisont. I mangt 

og meget minder situationen om en forælder der fortæller sine børn en 

historie. I 50’erne var asymmetrien endnu udtalt, men gradvis blev den 

kendeligt mindre til alle de implicerede parters store tilfredshed. Det der 

efterhånden skete var at stillingen i sig selv ikke mere garanterede 

respekt eller lydhørhed – nu blev det indehaveren der måtte godtgøre 

sin og stillingens eksistensberettigelse. I 50’erne var de fleste lærere 

endnu udstyret med den ”gratis” autoritet som stillingen gav – hvilket 

ikke nødvendigvis betød at de var autoritære. Men det var naturligt at 

eleverne rejste sig op når læreren kom ind i klassen, eller når rektor kom 

ind i festsalen til morgensang, og at de rakte fingeren i vejret når de 

ønskede at bidrage. Et par år enere, da jeg blev ekstern lektor på 

universitetet, konstaterede jeg med nogen forbavselse at de studerende 

stod som lys når man kom ind, mens gymnasieeleverne på det tidspunkt 

knap nok registrerede en fremmed persons tilsynekomst i lokalet. 

Ligeledes viste man respekt for institutionen og det der foregik ved at 

komme til tiden, være velforberedt og i øvrigt rette sig efter nogle – 

egentlig meget liberale – ordensregler og beskeder.  Jeg, der kom fra en 

anden skole (som jeg i øvrigt ikke ser nogen grund til at sige noget 

negativt om) kan forsikre at tonen i Virum var tolerant, relativt fri, alt 
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andet end autoritær eller tyrannisk. Men naturligvis var der en vis høflig 

afstand: vi lærere blev først dus et stykke tid inde i skoleåret (med 

rektor skete det først i 1971 – på hans anmodning), og på lærerværelset 

diskuterede man længe hvorvidt man skulle sige du eller De til 

gymnasiasterne. 

Det som altid har fascineret mig ved at undervise gymnasiaster er at 

man har at gøre med mennesker i deres måske mest tiltalende periode: i 

1 g er de endnu store børn, i 3 g væsentlig mere modne, for manges 

vedkommende allerede voksne, godt i gang med at forme deres 

selvstændige personlighed.  Der er betragtelig forskel på at læse fx 

kærlighedslyrik med en 1g og en 3 g! En stor forskel på dengang og nu 

er, at i begyndelsen af 50’erne var skolen langt mere central i elevernes 

tilværelse og bevidsthed end i dag – fx var erhvervsarbejde praktisk takt 

ukendt. Man tog simpelthen skolen alvorligt, og vi havde alle en lidt 

benovet fornemmelse af pionerånd fordi vi følte at vi havde et ansvar og 

en forpligtelse. Elevmedbestemmelse begrænsedes til drøftelser af 

teksternes indhold - sådan var det jo på alle gymnasier. Alligevel 

virkede atmosfæren afslappet på mig; der var jo ikke tale om et 

refugium, men et samlingssted for glade unge mennesker. Såvel blandt 

lærere som elever skabtes venskaber, og der var da i begge lejre 

aktiviteter på skolen uden for arbejdstid og allerede i det første år 

sammenkomster og fester. Mobning forekom utvivlsomt; men begrebet 

var endnu ikke diagnosticeret og ikke så udbredt som i vore dage. 

Klikedannelser vil  formodentlig altid være uundgåelige; men det 

prægede ikke klassearbejdet. Der var ikke mange disciplinære 

problemer, vel bl.a. fordi lærernes autoritet uden videre anerkendtes. 

Jeg følte mig enormt privilegeret ved at være apostel og gjorde mit 

yderste for at leve op til de mere eller mindre implicitte forventninger 

jeg fornemmede ”lå i luften”. I dag kan jeg godt se at jeg var mere 

tøvende og måske ”privat” end jeg senere blev; men jeg opfattede det 
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ikke som min opgave at være hverken impresario, entertainer eller 

rejseleder, og jeg regnede ikke med at scener fra mit privatliv ville være 

relevante eller interessante for en samling prægtige 16-årige mennesker. 

 

Skoledagen 

Vi mødte kl. 8; kom man for sent, skulle man møde et kvarter i otte 

næste dag; det viste sig at være en boomerang for mig, der var indre 

inspektor og havde opsyn med den slags. På det tidspunkt boede jeg i 

Brøndbyøster og skulle tidligt op om morgenen for at være på skolen til 

tiden, og et kvarter fra eller til kunne betyde et tidligere eller senere S-

tog. I frikvartererne formodedes alle elever at gå ud og trække frisk luft, 

hvad langt fra alle syntes var en god ide – for nu ikke at udtrykke det for 

stærkt. Så jeg styrtede fra den ene ende af bygningen til den anden (106 

m) i hvert frikvarter og gennede eleverne ud - men det var jo en håbløs 

opgave: når jeg var i den ene ende af bygningen, smuttede eleverne i 

den anden ende ind igen - skolen var jo i et plan, så det var let at hoppe 

ud og ind ad vinduerne, og der gik selvfølgelig sport i at forsøge at 

”snyde” mig. Ikke bare tabte jeg i de første år nogle kilo – jeg gik også 

glip af en del kollegial samtale i frikvartererne. 

Dagen begyndte med morgensang og meddelelser; den allerførste dag 

hvor der var normal undervisning på Virum Statsskole sang vi ”Til vor 

lille gerning ud/gik vi små fuldglade”; symbolikken var ikke til at tage 

fejl af. Indtil Jens Østergaard kom tilbage fra sin orlov, spillede jeg 

akkompagnementet på det herlige flygel i den skønne festsal, der 

desværre blev ødelagt ved branden i 1982. Aktiviteten tog en bid af 

første time, og det blev endnu mere udtalt da Roikjer ville lade eleverne 

bestemme hvilken sang vi skulle synge: de valgte - naturligvis kunne 

man sige – sange der havde et større, tocifret antal vers, således at 
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klokken kunne blive 8.30 før første time begyndte. Det blev ikke nogen 

lang tradition. Mens eleverne sivede tilbage til deres klasser fik jeg 

mangen god snak med rektor, og det blev klart for mig at der bag ved 

det måske noget barske ydre gemte sig et blufærdigt, levende og 

vidende mennesker med en betydelig sans for humor.  

Dagen bestod af lektioner af 50 minutters varighed med frikvarter 

imellem; hver klasse havde sit hjemmelokale, og da jeg havde for vane 

at stille mig med ryggen til et af vinduerne for at have strategisk 

overblik over såvel tavle som elever, pådrog jeg mig allerede i første år 

et irriterende og smertefuldt hold i ryggen fordi vinduerne var utætte. 

Frokostpausen – ”det store frikvarter” - lå kl. ca. 11. Der var en 

spisekælder med opsigtsvækkende ubehagelige trebenede stole; 

kantinen kom langt senere, så eleverne spiste deres medbragte mad. 

Også der havde jeg som inspektor tilsynspligt. For langt de flest elever 

var skoledagen forbi kl. ca. 14, og så gik man hjem og læste lektier. 

Men selvfølgelig var der også dengang nogle få ”minimalister” der 

kørte mere eller mindre gratis i et eller flere fag. ”Eftersidning” for 

mindre forsyndelser – fx at færdes på lærergangen (!) – brugtes 

sjældent, for, som vi blev enige om, det var jo egentlig ejendommeligt 

at gøre det til en straf at blive på sin skole. 

Der udvikledes hurtigt nogle traditioner: på Roikjers fødselsdag, 

4.september, fik vi en halv fridag, og i løbet af efteråret fik vi et par 

andre – hele – fridage. Man fik også på imponerende kort tid stablet en 

vellykket skolekomedie på benene, og da Jens Østergaard kom tilbage, 

fik han på næsten ingen tid startet et kor og tilløb til et orkester. Første 

semesters højdepunkt var selvfølgelig indvielsen 11. december, der 

herefter blev skolens fødselsdag. ”Man” dvs. undervisningsministeriet, 

havde følere ude for at spørge om Kongen, Frederik IX, ville deltage, 

men hoffet afslog høfligt fordi man forudså at der ville blive flere 

tilsvarende statsskoleindvielser, hvad der jo viste sig at holde stik. 
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På indvielsesdagen var der en enkel og smuk - og på mig stærkt 

virkende – højtidelighed. Der var taler af Undervisningsminister Jørgen 

Jørgensen, der egentlig var mere interesseret i højskoler og frie skoler. 

Temaet for hans tale var ”Hvad gavner det om du den hele verden 

vandt, men tabte dog din sjæl?” Lyngby-Taarbæks borgmester Poul 

Fenneberg holdt en mere professionel tale, og i sin tale skitserede 

Roikjer sine pædagogiske idealer og sine planer med skolen. Derefter 

var der et kort traktement i spisekælderen, og så gik man hjem – pigerne 

skulle jo til frisøren og have syet de sidste sting på deres selskabsrober.  

Aftenen var fornem, alle i stiveste puds, medlemmer af radioens 

underholdningsorkester til at spille; ildsjælen Vibeke Bjernum 

dirigerede indmarchen og senere på aftenen var der Lanciers, som 

således blev indstiftet som en tradition på skolens fødselsdag. Skolen 

havde af Ministeriet fået 1.000 kr. til afholdelse af festen. 

Og således startede en stor ting, mange gode hverdage fulgte; apostlene 

og de første disciple kan godt være deres gerninger bekendt. For mig 

har det været ”fryd og gammen at være sammen” med en perlerække af 

strålende og spændende mennesker – på begge sider af katedret. 

 

Juni 2015. Flemming Olsen 
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 Annette Jørgsholm RØNNE 

 

 

Virum Statsskole var min mors ide. Da hun hørte at Folke 

Roikjer skulle være rektor for den nye skole sagde hun, at han var en 

vældig rar og dygtig ung mand. Hun havde nemlig haft ham som 

dygtig elev på sin danseskole i Gentofte  for ca 18 år siden, og det 

mente hun helt sikkert kvalificerede ham til at blive hendes datters 

rektor. Så ud røg Birkerød gymnasium, hvor min bror Steffen gik. Ved 

optagelsesprøven blev jeg sendt hjem før prøven med beskeden 

"optaget". Og med venlig hilsen til min mor. Det var dengang. 
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Hele folkeskoletiden til og med 4. mellem havde været 

ukompliceret og mere eller mindre noget jeg legede fra 8-14 hver 

dag. Det kom for nemt alt sammen, og det var måske også det 

Knudsen mente, da han argumenterede for en "ommer" ved 

slutningen af 2.g.   

"Du må lære, at ingenting kommer fra ingenting. Man skal være 

flittig hvis man vil noget" - 

Og  på det tidspunkt ville jeg jo ikke rigtig noget. 3 ugers 

sygeleje med halsinfektion efter en mandelfjernelse plus et 

gipskorset på grund af en rygskavank var  heller ikke ligefrem 

motiverende for hverken fremmøde eller flid.  

Det var alt mulig andet der blev prioriteret højere end lektierne. Det 

var vennerne i og uden for klassen, musikken. Lidt politisk ageren 

sammen med bl.a. Peter Sigsgård, et lille oprør i familien, som ikke 

var udelt begejstrede for min venstredrejning og så …… forelskelsen, 

kærligheden. Den fyldte urimeligt meget alt for tidligt og den skulle 

fylde meget de næste 31 år, hvilket til gengæld slet ikke var urimeligt. 

 

Det var på alle måder meget vigtige år - alle 4, og de nye 

klassekammerater  var fine og morsomme og nye venner kom til, 

men skuffelsen, selvbebrejdelserne og savnet af min "egen klasse" 
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fortog sig kun langsomt. En advarsel og lidt ekstra timer i flid, kunne 

nok have rettet op på sagerne.  

Det var så lidt, der skulle til, viste det sig, og sidenhen tog jeg en 

principbeslutning om at være om ikke den dygtigste så i hvertilfælde 

den næstdygtigste til, hvad jeg end gav mig i kast med. Og det blev et 

slags mantra for mig ved både mine studier i Frankrig og på 

universitetet, Den sociale højskole og til sidste Handelshøjskolen. Og 

resultaterne udeblev da heller ikke, men det ironiske er, at der aldrig 

er nogen der har interesseret sig for mine karakterer siden mit tg i 

tysk og geografi i 2 g.   

  

Jeg husker ikke så mange detaljer fra klassens liv. Hanne og 

Lone kendte jeg fra Virum skole, så det var helt trygt at starte den 

første dag.  

 Jeg sad på bageste række ved siden af Jens og sendte 

kærestebreve videre til Kirsten i en uendelighed. Han var ikke til at 

komme udenom og i dag ville han måske have fået diagnosen ADHD 

eller hyperaktiv? Der skete hele tiden noget i hans hoved med hans 

krop, så mange af timerne gik med at forholde mig til hans indfald, 

som aldrig var kedelige eller ubegavede. Men måske en anelse 

distraherende.  
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De mange sammenkomster på skolen og privat, turene, 

skolekomedierne og ballerne, som det hed, samt ikke mindst  

frikvartererne, hvor Hans og jeg gik rundt med hinanden i hånden, 

forekommer mig at have været muntre og uden de store problemer. 

Jeg mener at kunne huske, at vi havde en strikke eller syklub, man 

kunne deltage i, selvom man ikke kunne nogen af delene.   

 

Alene det, at jeg kan huske alles navne i dag, når jeg ser på 

billeder af klassen, må betyde at der var gode vibrationer mellem os i 

klassen. Jeg husker at vi grinede meget, som fru Rasmussen, den 

søde dame, vist også påpegede med overbærenhed. Hun gjorde 

historie meget nærværende for os ved at fokusere meget på 

menneskene bag de store begivenheder: Hvem var de, og hvordan 

mon det havde været at blive ansat ved hoffet under den franske 

revolution.  

 

Foruden mange gode cykelture og lange themøder med snak 

om verdenssituationen og vores egen lille verden med Gitte, tilbragte 

jeg og Hans megen tid sammen med Hanne og Dan, som jo også var 

tæt forbundne allerede fra 1.g.  Dan og Hans var utroligt morsomme 

sammen og deres venskab havde helt  Kjeld og Dirch dimensioner,- 

Hanne og jeg var sikkert gode publikummer. Vi fulgte senere  
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hinandens familier, efterhånden som de voksede og endte med at bo 

i samme bebyggelse i Farum med  tæt samvær og fine fælles 

oplevelser i mange år. Hanne og Dans Lars Michael gik i klasse med 

min  Marie og var gode venner og fortrolige i skoletiden, og så var 

ringen sluttet. 

 

Lærerne var meget specielle for tiden, tror jeg. De var 

håndplukkede af en visionær rektor, de var unge og meget 

enthusiastiske over at skulle være med til at forme et gymnasium 

efter moderne principper. Jeg holdt meget af deres respekt for os 

som unge mennesker med selvstændige meninger. Der var dialog og 

diskussioner. Det var meget anderledes end folkeskolens noget 

autoritative elevopfattelse. 

 

Jeg tror  især fru Bjernum var opsat på at bibringe pigerne 

noget mere end bare viden, nemlig noget vigtigt om ligestilling.  

          Hun frarådede os at prøve at finde en mand, gifte os, få børn og 

opgive uddannelsen, for så at blive skilt, når manden fandt en yngre 

model og derefter stå med håret i postkassen uden mand, uden 

uddannelse, iført et par unger.  

Hun var den direkte årsag til, at Hans og jeg indgik den aftale, at 

jeg tjente pengene, mens han læste, mod at jeg fik alle årene 
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"refunderet", når han var færdig. Det passede mig fint og det virkede,  

for  jeg fik mulighed for sammenlagt 6-7 års studier først Fransk og 

nogle år senere Socialrådgiver plus en overbygning på 

Handelshøjskolen. Tak, fru Bjernum. Hun var et herligt, levende 

menneske. Tror hun blev en meget populær rektor i Gentofte 

senere? 

 

Jeg husker rektors dansktimer som temmeligt kedelige, 

undtagen når han læste Thrymskvadet på oldnordisk op for os : Vred 

var Vingtor da han vaknad og hamaren sin han munne sakna (frit 

efter hukommelsen).  Så kom der liv i den ellers så stilfærdige mands 

stemme og øjne. 

 

Det var lærernes dybe engagement i deres fag, der var dejligt, 

så selvom det ikke øgede min flid noget særligt lige på det tidspunkt, 

opfattede jeg  timerne som spændende og livlige. Både musik med 

Østergård, en gudsbenådet pædagog og charmerende mand, fransk 

med Knudsen og oldævl med fru Bjernum har i alle årene stået skarpt 

i min erindring som betydningsfulde i mere en én forstand.    Jeg fik i 

de to næste år fornøjelsen af Østergård i både musik og fransk, 

hvilket direkte kom til at betyde, at jeg senere valgte fransk (dog kun 

som bifag). Interessen for musik var Østergård også ”skyld” i for hans 
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enorme viden og glæde ved musikformidling var enestående og 

smittende. Disse vurderinger er måske først lidt hen ad vejen med 

alderens klarsyn blevet tydelige, i takt med at man begynder at 

fundere over hvordan man egentlig blev den man blev.  

 

Mange varme hilsner til alle 

Annette 

 

 



25 

 

BirGitte LØBER 

 

Min skoletid har altid været et socialt livsrum. I underskolen var 

det især livet med skolekammeraterne der var vigtigt. Jeg kom fra et 

hjem og et kvarter hvor der ikke var mange børn som naboer, altså 

legekammerater var kun mine søstre, små søstre hvilket var ret 

uinteressant. Jeg følte en vis “svimmelhed” ved at være sammen med 

andre børn i skolen og have flere legekammerater. Langt det vigtigste 

var at lege. Det tog mig flere år før jeg fik lært at læse, min interesse gik 

i helt andre baner. Men skolen var ikke krævende i den forstand at man 

skulle lære, det var en privat skole i Kgs Lyngby, måske var det 

anderledes i offentlige skoler. Først da min mindre søster Janne startede 

i skolen og selvfølgelig lærte at læse med det samme, gik det op for 

mig, at jeg nok skulle se at komme igang. Jeg har altid fungeret lidt på 

denne måde : tage mig sammen når det var nødvendigt. 
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I mit miljø var det indlysende at “man” skulle på “latinskolen”, 

når vi nåede til sjette klasse, som den gang hed første mellem, da det 

klassetrin hed “mellemskolen”. For at komme i statsskolen, som man 

kaldte det, mellemskole og gymnasium, skulle vi til en optagelses 

prøve, som jeg bestod uden besvær. Jeg blev optaget på Lyngby 

Statsskole og skulle stadig med bus eller cykel til skole, hvilket også var 

en del af skoleglæden. Selve mit liv på statsskolen var ikke en speciel 

munter tid. Reglerne var strenge og mit efternavn var ikke en fordel, 

ikke fordi min mor var læge, det var hun i et fjernt kvarter Brede, som 

ingen kendte, men min far var “kendt”, frihedskæmper og hans bror var 

rektor, hvilket jeg hele tiden fik stukket i næsen. Det gik mig på altid at 

blive hængt op på mit efternavn, så jeg blev både fræk og uopdragen, 

ikke en yndlings elev. Min far var ret ofte til “snak” hos rektor 

Mogensen, som han kendte, for at “redde” mig. 

Da jeg endelig nåede til fjerde mellem, havde jeg kun en idé : 

komme ud af skolen hurtigst muligt. Min eksamen i slutningen af fjerde 

mellem gik vældig godt, jeg tog mig mægtigt sammen og fik rigtig gode 

karakterer. Så gode at nogle af mine lærer mente, at jeg var blevet 

‘hjulpet’ af censor og krævede at jeg skulle tage eksamen om igen? 

Hvilket jeg gjorde men med samme resultat ! Alligevel valgte jeg at 

komme i realklassen. Det var mit bedste år på denne skole, men som 

afskeden med skolens verden nærmede sig, gik det op for mig, at det 

ville være meget bedre at blive. Og med stor begejstring lærte vi endog 

fransk ! det var så spændende, vores lærer var en stor flot blond fyr, hr 
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Olsen og hans kone, som vi så i gymnasieklubben/foreningen lignede 

Juliette Gréco !! bare det var nok til at jeg syntes, at det ville være en 

god ting at blive optaget i gymnasiet. Men stadig der kunne absolut ikke 

være tale om at blive på Lyngby Statsskole.  

 

Hvorfor blev jeg optaget på Virum Statsskole ? 

I realklassen havde jeg en sidekammerat Lis Fribert, en ny elev, 

som ville i gynmasiet, men da hun kom fra Færøerne, skulle hun gå et år 

i en dansk skole, inden hun kunne komme i gynmasiet. Hun havde også 

allerede gået i fjerde mellem og blev så tilrådet at komme i realklassen. 

Det var et stort held for mig at møde hende, vi læste lektier sammen og 

blev, var rigtig gode og dygtige elever med fine karakterer. For at 

komme i gynmasiet skulle man op til en latin prøve, vi havde begge haft 

latin i mellemskolen men skulle selvføgelig holde det ved lige. Lis’s 

mor var cand.mag. i latin og tilbød mig at komme hos hende en gang 

om ugen for at læse latin sammen med Lis - dette blev vi ved med 

gennem hele vores gymnasietid, det var sjovt og belærende, vi nød alle 

tre meget disse timer, vi snakkede også om alt og andet mellem himmel 

og jord.  

Vi var til samtale og blev en slags afhørt, afprøvet i latin på en 

ny statsskole i Virum, som ville starte i august. Vi bestod denne 

“prøve”, lad os sige snak med den fremtidige rektor Folke Roikjer. Vi 

klarede det uden problem og et nyt liv startede … 
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Virum Statsskole 

Alt var nyt på denne skole : bygningerne med lugten af mørtel 

og maling, lærerne og eleverne. Der var kun tre klasser, en nysproglig 

og to matematiske, ca 60 elever, vi var den første årgang i denne helt 

nye skole.                       

Den første skoledag, 12 august 1957* (foto3), var meget 

spændende, en dejlig dansk sommerdag. Jeg fulgtes med Lis, den eneste 

jeg kendte. Vi vidste ikke helt hvordan tingene ville forme sig og følte 

os lidt anspændte. Da Lis og jeg ikke helt kom fra det kvarter, vi boede 

på den anden side af Kongevejen, kendte vi ikke nogen af de andre 

elever, som delvis så ud til at kende hinanden. De kom fra de 

omliggende mellemskoler. Vi forblev sammen og blev igen 

sidekammerater. Alle i vores klasse forblev sidekammerat i tre år med 

den de fandt sammen med den første dag, meget trofast.  

Senere fandt vi ud af, at alle ikke kom fra kvarteret omkring 

Virum. Skolen skulle sikkert fyldes. Nogle kom fra Lyngby som Lis og 

mig, bortset fra at de boede i Lyngby, Lulu, Helga ? Jytte og Arne, de 

kom blandt andet fra Engelsborg skolen. Andre, som Ulla, kom endog 

fra Birkerød, og måtte passe bustiderne, ikke så sjovt, ingen tid til at 

drive rundt. De der kom længst fra var nok Kirsten og Annette. Kirsten 

boede ved Nærum station, en lang tur på cykel, jeg tror ikke der gik bus, 
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måske « Grisen » til Lyngby og så en bus til Virum, ret besværligt ; 

Annette boede i Hjortekjær nede ved Dyrehaven, her var der vist en 

busmulighed, men hun kom tit på cykel og vi fulgtes ad.  

Skolen gav et indtryk af ikke at være helt færdig, der var ingen vaner, 

som skulle biholdes. Alt skulle “opfindes” og eleverne havde derfor en 

stor plads, hvilket var en stor forandring fra Lyngby Statsskole, hvor alt 

syntes at gå efter fastlagte vaner. Nogle af vores lærere var meget unge, 

måske var det deres første job, og skulle også finde deres plads. Både 

voksne og elever skulle finde deres plads og funktion, være aktive i 

denne fælles konstruktion. For mig, der kom fra en klassisk statsskole, 

var det en stor udfordring at kunne få lov til at være med til at 

bestemme.  

De tre år i gymnasiet var en vigtig tid : teenager, nye venner, nye 

vaner, ny omgangskreds – samt en følelese af at være og blive 

annerkendt som næsten ligestillede med de voksne, lærerne på skolen. 

Det var ikke et spørgsmål om at være ukorrekt overfor de voksne, men 

der var en slags tolerant fritone, som vi nød godt af. Jeg mener, vi havde 

stor respekt for vores lærere, og de forventede af os at vi tog initiativer 

og foreslog aktiviteter. Vi var de “store” i tre år, så det er klart at vi 

havde en speciel plads i skolens forming og menneskelige konstruktion. 

Det blev forventet af os at vi kunne beslutte og tage stilling i diverse 

situationer. 

I mange af vores undervisnings timer var der tid til diskussion, 

debat og idé udveksling. Ikke kun lærte vi mange nye faglige emner 
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men også at formulere kritik over verdens begivenheder. Det var for 

mig en dejlig friverden, ikke som det jeg havde oplevet på statsskolen i 

Lyngby. Skolen var vores fra morgen til aften. Hele denne 

gymnasieperiode var et dejligt frirum, hvor der var tid til venskaber, 

udflugter, week-ender, lejrskole, snak og sludder. Kort sagt der var 

plads til både arbejde, sjov og kammeratskab. I vores klasse var vi ca 20 

elever, tre drenge og resten piger, et klassisk billede af en nysproglig 

klasse. Kærester følte jeg som en byrde, det havde ikke min store 

interesse, jeg ville være fri, men jeg dyrkede venner og veninder. Det 

var dejligt at være på udflugt med dem i week-ender og på lejrture, på 

landet eller i byen med dem, til koncerter, klassisk og jazz, på museer, i 

teater, København var kun ca. en halvtimes S-togs afstand - det var altid 

muntert med venneselskab. Jeg var tit afsted med Ingelise på byture. 

 

 

Klassen 

Vores klasse var et firkantet rum med vinduer på hele den ene 

side, vi sad to og to i tre rækker. Lis og jeg sad i dørrækken, der var to 

hold foran os og et bag os : der sad Kirsten og Suzanne* (foto4), dem 

samarbejdede vi godt med. De var to totale fysiske modsætninger, 

Kirsten havde meget flot langt lyst glat hår, blå øjne og mørke øjenbryn, 

en køn pige – Suzanne (Sannie) var meget mørkhåret med lidt krøl, den 

ene var så lys som den anden var mørk. Kirsten var dygtig, hun kunne 

sine lektier og var velforberedt. Trods hun tit havde kærester, havde hun 



31 

 

også tid til vores pigekomsammener. Vi fulgtes af og til hjem på cykel 

og kom i hinandens hjem. Susanne opfattede jeg som eksotisk, hendes 

familie var hollandsk og katolsk, vi kom ikke hos hende, det var der 

ingen der kommenterede, jeg gik ud fra at det var forbundet med deres 

religion, hvilket var forkert - men hun kom gladeligt hos os.  

Jeg kan ikke huske at der var kritik eller ufred iblandt os i 

klassen, vi var forskellige, men der var ikke splid. Nogen var tættere på 

hinanden end andre selvfølgelig, men der var ikke dårlig stemming, tit 

endog meget festlig – især satte Jens vældig gang i os, han var sjov, 

udfordrende, spillede guitar og vi sang og lavede små opvisninger til 

skolefest. 

 

En typisk skoledag 

Vi startede som regel klassen klokken 8 om morgenen, men vi 

kunne komme på skolen fra klokken halv otte. Vi havde adgang til et 

lokale ved siden af administrationen, hvor der var radio og båndoptager. 

De, der ville, kunne sætte musik på eller andet igang inden skoletimerne 

begyndte. Skolen virkede levende, når man ankom. Mange kom tidligt, 

det gjorde jeg også, for at være sammen inden dagen startede. 

Klokken ni – eller måske var det klokken otte efter dansk skik - 

var der morgensang i en stor sal, festsalen, hvor der også blev et sagt et 

par ord, tit sagde rektor en slags dagens ord, men andre kunne også tage 

ordet. Derefter var der igen klassearbejde indtil frokostpausen, som vi 

spiste i en stor spisesal,  en kantine nede i underetagen, hvor man kunne 



32 

 

købe lidt mad og drikkevarer, men de fleste havde madpakke med 

hjemmefra og vi piger drak te ! Efter frokostpausen var der klassetimer 

indtil klokken to, men vi kunne blive på skolen bagefter, hvis vi ville 

dyrke sport eller andre aktiviteter.  

Hver klassetime varede ca. 45 til 50 minutter og mellem hver 

time var der et frikvarter, hvor vi mødtes i en mindre indre gård med de 

to andre klasser, de matematiske elever. 

Det første år fik vi allerede startet en gymnasieklubforening og 

der var ofte arrangementer om aftnen med musik, dans, foredrag osv 

 

Lærerne  

Oldtidskundskablæren med Vibeke Bjernum* (foto5) var 

vidunderligt og åbnede til en ukendt verden af gammel kultur, jeg 

overvejede at blive arkæolog, uden dog at ville følge en uddannelse ! og 

selvfølgelig ikke binde mig i en længere gående uddannelse ; V. 

Bjernum havde vi også i gymnastik, hvor vi blandt andet lærte at danse 

“lancier”  - historie undervist af Ida Rasmussen* (foto6) var dejligt, 

fordi vi måtte debattere. Ellers var der Dr Steen Böcher * (foto7) i fysik, 

han kom også fra Lyngby Statsskole, af ham lærte vi bl.a. teknisk at 

tjekke om vi var gravide ! den gang var pigers frygt ikke AIDS men 

graviditet - og sidst men ikke minst mødte vi regelmæssigt Jens 

Østergaard* (foto8+8a)  i musik, hvilket var en stor fest.  
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Men sprogfagene var nok de bedste. Vores to sproglærere var 

totale modsætninger : Flemming Olsen* (foto9), engelsk og latin, meget 

struktureret, Niels Knudsen* (foto10), fransk og tysk, var det totalt 

modsatte, dejlig rodet – og dansk med Folke Roikjer* (foto11) var 

spændende især med åbningen mod de andre nordiske sprog, altså ikke 

kun dansk.  

Fransk med Knudsen var for mig en fest. Han sad tit på 

katederet med benene dinglende foran – vi kunne se hans sokker som 

ikke altid var ens – han fortalte om sine ture i Frankrig og Paris. I 

starten lærte vi sikkert basis ting i sproget, såsom verbers bøjning, hun 

og han køn, flertal, personlige pronominer foran verber osv. Ret hurtigt 

gled interessen hen mod franske sange, som vi hørte og læste – 

Brassens … og vi lærte at fremsige tekster af Jacques Prévert, hans digt 

om Barbara “Rappelle-toi Barbara” var meget dramatisk, og vi gjorde 

os stor umage for at deklamere det med stemning ! Knudsen lagde stor 

vægt på udtalen, mere end det skriftlige, det har nok hjulpet mig 

fremover. Jeg har altid prøvet at efterligne bedst muligt, det havde min 

største interesse – et dårligt udtalt sprog er en lidelse. Danske som taler 

fransk og som ikke laver forskel på stemte og ustemte lyde, er ret 

utålelige at høre på og tit svære at forstå. Det andet sprog, tysk, vi havde 

med Knudsen var undervist på en mere klassisk made.  

OG noget ret specielt var muligt i vores timer, måtte vi strikke, 

det larmer jo ikke, men selvfølgelig kun når vi ikke skulle skrive.  
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Dette er den faglige side, men hvad har jeg brugt den til ? Jeg 

ville ikke på en universitets uddannelse, for lang og bindende, efter 

gymnasiet, jeg ville være “fri” – hvilket jeg var i ret mange år, indtil jeg 

dog fandt ud af i en alder af ca. 30, at noget skal man jo lave i livet og 

især helst have et godt arbejde uden for mange problemer. Igen er jeg 

hoppet over gærdet, hvor det var “lavest”. Jeg boede allerede i Frankrig 

og ville blive der, hvad kunne jeg komme nemt til ? læse engelsk eller 

tysk ? jeg læste engelsk som hovedfag og tysk som bifag ! det ene eller 

det andet kunne nok bruges. Jeg havde ingen idé om at blive lærer, men 

undertiden er held og korsvej en god hjælper. Jeg anede intet om at 

undervise, men ihhh hvor har jeg nydt det. Det “valg” har jeg aldrig 

fortrudt, jeg elskede klassetimerne. 

Jeg har brugt engelsk som levebrød efter en lang drivert periode. 

Jeg har tit sendt en venlig tanke til Flemming, da jeg læste engelsk her i 

Frankrig, med en hjertelig tak for god basis og gedigent bundlæggende 

kundskab. Indtil bachelor eksamen levede jeg sprogmæssigt på 

“renomé’et”, den viden jeg havde fået gennem Flemming Olsens  

undervisning, det skal siges at niveau’et ikke er så højt som i Danmark, 

men alligevel “hatten af” ! Og tak for et godt grundlag. Trods alt valgte 

jeg et par ting vi ikke havde lært i gymnasiet : sporgkundskab, som jeg 

syntes var meget spændende, amerikansk kultur, moderne litteratur og 

poesi, som jeg også nød meget. Jeg kom igennem denne uddannelse 

uden besvær, på trods af at fransk, som man altid skal have i alle studier 
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i Frankrig, var en klods – jeg havde aldrig lært ordentlig at skrive, især 

ikke at stave ! men fik senere lejlighed til at forbedre det. 

 

Skolekammerater 

Min familie var bi-polær : min mor, en god samaritansk landsby 

læge, striks og ret fraværende, hendes arbejde var vigtigere end vi børn 

var - sikkert heldigt for mig - men vores hjem var meget åbent for 

venner osv – min far var impulsiv og fatasifuld, han støttede sjove og 

skøre idéer. Mine kammerater var altid velkomne, vi havde mange 

hyggelige aftener, hvor vi “digtede”, skrev sange eller bare pjattede. Vi 

snakkede, sludrede, lavede hele verden om, drak masser af te ! Og 

begyndte så forfra. Vi klassekammerater kom meget hos hinanden, 

nogle kom selvfølgeligt mere sammen end andre, nogle boede længere 

væk, andre havde helt andre interesser ; i min nærmeste omgangskreds 

var vi regelmæssigt 8 – 10 piger, som tit var på ture sammen, men der 

var sammenhold i klassegruppen. 

Vi var af og til på week-end tur til Hornbæk, hvor vi måtte bruge 

mine forældres sommerhus, først på cykel – en ret lang tur – senere da 

vi fik kørekort, fik vi lov til at låne min fars “sommerbil” – en gammel 

citroên varevogn. Det var super hyggeligt. 

Mange af mine skolekammerater havde faste venner, kærester. 

Nogle af dem blev endog forældre inden vi gik ud af skolen, de blev 

voksne, måske før tiden. Det gjorde et stort indtryk på mig : hvordan 



36 

 

ville de kunne klare at forene ungdom, fritid, uddannelse, børn og 

daglig rytme med familie ?.  

 

Et klassechok – “dumpe” hvad er det ? 

Arbejdsmæssigt gjorde jeg en ret stor indsats det første halve år, 

jeg var bange for ikke at være på højde med de andre elever, som jeg 

ikke kendte. Men indpassede mig derefter til at ligge i midten, jeg havde 

ingen ambition om at være den første i klassen, men jeg ville heller ikke 

hænge på kanten og få for meget besvær, og måske risikere hvad ? gå 

ud, hvilket jeg dog ikke troede var muligt.  

Det var et chok for mig - og sikkert også for resten af klassen - i 

slutningen af 2G, da jeg forstod at tre af vores klassefæller skulle gå 

om. Hvordan kunne sådan noget ske ? Hvorfor havde de ikke kunnet 

klare at komme med ? Hvem havde taget en så tosset beslutning ? jeg 

tror, det var det mest triste element på den tid, ganske uforståeligt. Alt 

virkede afslappet i vores daglige skoledag, hvem havde hævdet, at man 

skulle have et vist gennemsnit – og hvorfor kunne man ikke redde sig 

ind på et løfte om at gøre det lidt bedre ? det kom som et lyn, som man 

siger, fra en klar himmel ! vidste vores kammerater, at de var i fare ? 

var der nogen, som havde sagt noget til dem, at de skulle arbejde mere ? 

selv nu tror jeg, at de ikke havde fået den nødvendige advarsel. Hvis de 

havde fået besked om, at de skulle arbejde lidt mere, ville de havde 

gjort det, måske ikke af skolemæssige grunde men i det mindste for at 
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vi stadig kunne blive sammen ; der kom nu et hul i vores ellers rolige 

rytme.   

I Frankrig er det næsten en institution “at dumpe, gå om”. Det 

hedder “redoubler” det ville have været nok med et ord som “doubler”, 

men sproget er mere insisterende, i dette truende udtryk er det ganske 

klart, at eleven ikke er/var god nok ! 

 Jeg mistede næsten herved en veninde, alt blev mere besværligt, 

når den daglige rytme nu skal indpasses på anden måde, frie øjeblikke 

er fordelt anderledes, og de der “dumpede” skulle lave sig nye 

vennekredse, dele deres verden imellem flere grupper og måske også 

have tid til at blive forelskede … for mig personligt var det et stort tab, 

at Annette skulle gå i en anden klasse, vi kunne ikke mere hænge på 

hinanden under vores tur frem og tilbage til skolen – og komme hos 

hinanden blev ligeledes mere indviklet. Vi havde haft så mange gode 

timer sammen enten hos mig eller hos hende – i hendes skønne hjem, 

det norske bjælkehus, hvor vi tilbragte mange dejlige timer med 

Annettes storebror Steffen, som indviede mig i jazz musik.  

Var min gymnasietid en indgangsdør til den voksne verden ? 

skolemæssigt vil jeg sige, at den har lagt en god cement til at bygge 

videre på. Der var fag jeg elskede, nogle på grund af læreren andre fordi 

der var tid til debat.  

 

 

 



38 

 

Skole-anekdoter 

Turen til Paris 

En del af eleverne var i 2G (18 drenge og 22 piger) i påsken en uges tid 

i Paris, det var sidst marts i 1959. Vi var med Nord-Expressen tur-retur 

fra København til Paris.  Turen var arrangeret, mener jeg, af Niels 

Knudsen* (foto12), vores fransklærer. Vores lærerstab bestod af Niels 

Knudsen og hans kone, Jens Østergaard og hans kone samt rektor Folke 

Roikjer og hans kone* (foto13), som ikke boede sammen med os på den 

franske kostskole Institution Vaysse, men på Hôtel Suède ! Eleverne på 

kostskolen, som lå i øst Paris Le Pré St Gervais nær Porte des Lilas, var 

på ferie så der var kun os på skolen. Vi havde ligeledes en fransk guide 

Jacqueline, som vi var med på alle de forskellige planlagte besøg i byen. 

Hun kom og hentede os på skolen, når vi skulle på tur men senere, 

mener jeg, vi selv måtte tage metroen og finde rundt i Paris.  

Vi havde et par « fri-formiddage », hvor vi nød Paris og det 

skønne forår, sad i solen på en bænk i en park, en lille plads eller fik en 

café au lait på en café, rigtig parisisk ! og hele lørdagen dasede vi rundt 

i Paris inden vi igen tog hjem.  

Om aftenen måtte vi gå ud eller måske kun nogle aftener, en 

aften var vi til jazz i la Huchette, andre fik vi bare et glas ikke langt fra 

skolen. Jeg har indtryk af at vi var ret frie, men der var sikkert lidt 

opsyn med os. Det var en dejlig spændende oplevelse, meget 

overvældende og jeg lovede mig selv at komme tilbage … 
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Lone  

faldt en dag ned af stolen, hun var meget dygtig og arbejdsom, hun sad 

på første række, så alle så at hun faldt. Det gjorde et stort indtryk på 

mig, jeg blev meget forskrækket. Havde hun slået sig ? Jeg vil tro, at vi 

alle blev meget forskrækkede. Hun besvimede og faldt. Så vidt jeg 

husker, fik hun et ildebefindende fordi hun var gravid. Jeg har et 

gruppebillede, som Lone er på og hvor hendes kommentar er : “fru 

Lundgren om to timer !” – det var selvfølgelig et stort vigtigt øjeblik, 

hendes bryllup må have været på en ugedag eller en lørdag ? Jeg tror, 

det var lidt inden Jul. 

 

Konklusion  

Det er takket være min far og Niels Knudsen, at jeg er “havnet” i 

Frankrig. Knudsen kom tit hos os, han var ansvarlig for udveksling af 

udenlandske studerende, og vi havde gennem ham en amerikansk pige 

boende hos os, jeg tror hun var med i Paris. Han og min far syntes jeg 

skulle lære ordentlig fransk, og jeg gik til timer i Alliance Française i 

København. Senere opfordrede Knudsen mig til at søge et legat i 

Frankrig efter studentereksamen, hvilket jeg fik. Sådan startede mit 

franske liv, det var vidunderligt, alt var stort, landet, befolkningen, 

afstande, livet, det er stadig skønt selvom alt er meget mindre tilfældigt, 

mere europæisk. Jeg blev fransk universitets lærer, fast statsansat med 
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“pension” som man siger og endog valgt af mine franske kollegaer som 

pro-rektor ; Knudsen ville sikkert have været stolt af mig, den lille 

danske pige som fik sin plads i det land, han satte så stor pris på - men 

da jeg endelig fik taget mig sammen til at kontakte ham, var det for sent 

– jeg havde indtryk af, at jeg havde masser af tid hertil, men han var 

selvfølgelig ældre end vi var, et merde ! 

Skulle jeg give en titel til mine gymnasie år, ville 

venskabssamfundet nok få førstepladsen. Jeg tror, jeg altid har 

prioriteret den sociale omgangs kreds i alle situationer : i skole, på 

arbejde både her og der, i ind- som i udland – ligesom jeg udtrykte det i 

starten. 

 

   Gitte Løber, Montpellier (Frankrig), marts 2015 
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                  Hanne Kristensen RANTEN 

 

Erindringer i glimt fra gymnasietiden af Hanne Kristensen. 
 
Årene 1957-1960 fik stor betydning for mig. 
Jeg glædede mig næsten dagligt hele det år, jeg ventede på at Virum  
Statsskole ( som den hed dengang ) skulle blive færdigbygget . I foråret  
1957 løbetrænede jeg med min bror om aftenen hen forbi skolen for at 
følge byggeriet. Jeg håbede inderligt, det skulle blive min skole. 
 
En smuk sommermorgen august 1957 myldrede mange unge , glade og  
forventningsfulde mennesker ind i skolegården for at indtage de flotte, 
nye bygninger  - som de allerførste elever på skolen. 
I gården stod også en del  ' lidt ældre- unge mennesker ' ( det måtte 
være lærerne samt Rektor. 
Vi skulle nu danne vores helt egen gymnasieskole i de næste 3 år  helt 
fra grunden - 75 ' unger ' på ca. 16 år , sammen med meget unge 
nyuddannede lærere ( nogle ikke fyldt 30 år ), håndplukket blandt 
masser af ansøgere.  
(Sådan  stod skrevet i lokalavisen , der  blev sendt til mine 
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bedsteforældre på Bornholm. ) 
 

 

Stemningen i klasselokalet den første dag emmede af nervøsitet, uro,  

usikkerhed omkring kammerater, lærere og lugten af alt det nye, men 

mest længslen efter  ' at være en del af det hele '. 

Hvordan ville det blive næste dag, når vi skulle til at sige noget i denne  

nye forsamling ,,, puha, det fyldte mig med bekymring. 

Godt, jeg var sammen med Lis, som jeg havde gået i klasse med siden 

1. mellem , hvor hun tog sig af mig på kærligste vis , da jeg kom fra 

Bornholm.  

Også Ingelise ( som boede på min vej ) og jeg , blev straks meget glade 

for at være sammen og dele alle de nye oplevelser. 

Lærerne var såmænd nok lige så nervøse, så ved fælles hjælp gik det 

meget let , da spændingen var udløst. ... Og vupti, var jeg faldet til i 

klassen. 

 

Skolevejen var et kapitel for sig. Jeg kan stadig erindre morgenerne der  

langsomt lysnede og vågnede med  det mylder af cyklende, løbende og 

gående elever fra alle sidevejene , som mødtes på Virumvej - alle med 

gymnasiet som fælles mål ,,, glade, spændte , vinkende til hinanden . 

Og det allerbedste :  

Der blev flere og flere at vinke til og hilse på, efterhånden som vi lærte  

hinanden at kende. 

En helt ny verden, med helt nye venner, åbnede sig for mig. 

 

Vores klasse var 1.ns (nysproglig) . Vi var ca. 21 piger og 3 drenge ! 

Hvilket pigeunivers de måtte leve i og med. Sikken en social 

uddannelse til den feminine verden, de fik. De har sikkert i deres stille 
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sind takket os mange gange efterfølgende. 

 

Vi havde vores eget klasselokale - hjemklasse - luksus i nutidens øjne. 

Her startede undervisningen kl 0800. Efter 1. Time mødtes alle 

klasserne i aulaen til fælles morgensang og diverse beskeder.  Vi sad 

pænt på stolerækkerne og ventede på, at rektor Folke Roikjer 

skridtede gangen af med højlydt knirkende sko. (De samme lyde fra de 

samme sko gennem samfulde 3 år. Umuligt at skifte sko og få samme 

lyd.) 

Når rektor besteg talerstolen, var der musestille. Respekt ! 

 

Lærerne var unge, energiske, ivrige, interesserede og dygtige. (Nogle 

var allerede superlektorer, lød det.) 

Flemming Olsen ( hr. Olsen ) havde vi i engelsk og latin ( som jeg iøvrigt  

selv har undervist i senere ) og var vores  ' klasselærer ' hvilken rolle,  

han påtog sig meget seriøst. Interesserede sig for os som de unge 

mennesker, vi udviklede os til, fulgte og støttede os enkeltvis, der hvor 

vi nu var. Er sikker på , han undertiden blev temmelig forundret over, 

hvad der " slap ud over tændernes gærde " i vores iver med at fortælle. 

Undervisningen blev krydret med til teksten passende vits 

(omhyggeligt noteret ved de enkelte passager, forlød det). 

Det var spændende timer, hvor kulturen åbenbarede sig for mig, mens 

hr. Olsen foldede sig ud fagligt. 

Flemming Olsen var et meget privat menneske. Altid den samme 

høflige, ligevægtig mand, der startede lektionen med et stille smil hver 

morgen. Og så pludselig en dag skete det : Ansigtet strålede som en 

sol:  Han var blevet FAR til en lille pige ! 

Fra sine daglige, lange togture til og fra gymnasiet berettede hr. Olsen 
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om glæden ved at opleve landskabets og boligkvarterernes skiftende 

karakter.  

Det betog mig meget. Jeg sender ham en venlig tanke og øver mig i det 

samme. 

 

Hr. Knudsen, tiltalte os med ' DE og FRK. ' ( havde undervist 'meget 

voksne ' elever på studenterkursus ) tidligere . Hov ! Han behandlede 

os som sådanne. Vi fnisede højlydt - og Niels Knudsen kom på fornavn 

med os. Tyske romaner, dramaer og poesi udspillede sig for os. Vi 

lyttede stille og andægtigt. 

I fransktimerne fyldtes lokalet med poesi , kærlighed, stemning og 

musiske indslag. Her foldede Knudsen sig ud som den sande franske 

poet, der boede i ham. Ingen kunne citere Jaques Prevert som ham. 

Min store glæde for digte udvikledes i disse timer. Jeg tænker med 

varme og taknemmelighed på hr. Knudsen og hans undervisning. 

 

Jens Østergaard fyldte os med klassisk musik af enhver art - fra lette 

små stykker til store koncerter. Og han spillede også selv til for at  

variere og forklare. Tænk , at det kunne være så spændende, om det 

var Mozart eller Beethoven, der spillede bedst klaver. 

Østergård dansede rundt i musiklokalet, med strålende ansigt, fortalte 

og sang, mens musikken gjaldede. Vi labbede alt fra hans mund i os. 

Han var et energibundt og en guddommelig underviser. 

 

Vibeke Bjernum havde vi i Oldtidkundskab og Erhvervsorientering. 

Faget var ganske nyt, og med fru Bjernums energiske og ivrige 

orientering blev vi rustet til livet ' udenfor murene '. 

" Piger, gift jer ikke, før I er færdige ,,, fald ikke for kærestens  

fristende tilbud om at forsørge ham under hans uddannelse  - og så 
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fuldende jeres, når han sidder i en god stilling - han smutter, siger 

statistikken". 

Fru Bjernum lærte os også dyderne : Lanciers og Basketball. 

Hun var en spændende og farverig underviser. 

 

Med sin lille håndtaske på katederet, sad fru Ida Rasmussen bag dette,  

altid iklædt kardigansæt i pastelfarver og berettede om Verdens- 

historiens gru og kampe : 

"Åh, der blev udgydt så meget blod i denne kamp ( Den franske  

Revolution ), lad os hellere tale om, hvad befolkningen havde på , og 

hvad de spiste ".  

Derefter begav hun sig på skolens bibliotek, hvor hun som stille 

bibliotekar interesseret hjalp med at finde digte frem til et  

forelsket pigehjerte. 

 

" Vred blev Vingtor, da han vågnede " , - sådan indviede Rektor os i De  

islandske Sagaer med kraftfuld stemme, mens han vandrede rundt 

mellem stolerækkerne i lokalet. Det skulle nok få os gjort interesseret i  

litteraturen ! De gode, kendte klassikere fik vi med i bagagen, grundigt  

gennemgået. Det har jeg haft glæde af. Heldigvis inspirerede vi unge  

hinanden med at læse de nyeste bøger. Spandevis af the er blevet 

drukket på vores værelser, mens vi diskuterede på livet løs. 

 

Dr. Bøcher var et elskeligt menneske, der spredte varme og ro i lokalet, 

mens han lunt indviede os i naturens hemmeligheder. 

 

Vi blev overbeskyttet. Til orde kom vi aldrig rigtigt. En levende og  

debatterende gymnasietid blev det ikke. Åbenhed og kritik om 
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historiske begivenheder, om politiske partier i vores samtid, om 

seksuallivet og hvad, der rørte sig i os, var ikke emner , vi kunne tage 

op i skolen. Livets store spørgsmål berørte vi ikke i timerne. 

Underligt, når vi havde så ganske unge lærere. Det var sikkert ikke 

uvilje fra deres side. Det lå ikke i tiden. Sådan var det bare. 

I sidste halvdel af 1.g forelskede Dan og jeg os i hinanden til skoleballet 
på skolens fødselsdag 11/12 . 
Frikvartererne blev anderledes spændende . Vi kunne mødes, tale 
sammen og gå rundt med hinanden i hånden , eller sidde på bænken i 
den lille atriumgård , der var åndehul for vores 3 gymnasieklasser . � 
Men ak , dette skulle ikke vare ved. Niels Knudsen ( fransk - og 
tysklærer - som var en hyggelig og lun gårdvagt ) trådte nærmest sig 
selv over tæerne, da han på Rektors opfordring meddelte os, at vi ikke 
måtte holde i hånd ,,, det kunne virke anstødeligt på andre elever. " 
Åh, hvad skal vi så gøre ? " , udbrød jeg .  " Stik hånden i hans lomme, 
det er der ingen, der ser " , kom det prompte fra Knudsen !  
  
Vi holdt sammen og tilbragte megen tid med Annette og Hans, der 
også var kærester allerede fra 1.g. Hans og Dan var meget nære venner 
- og et særdeles morsomt makkerpar. Annette og jeg følte os godt og 
finurligt underholdt.  
Dan og jeg blev gift i 1964 - fik 3 børn, og flyttede i samme bebyggelse 
som Annette og Hans  i Farum. Familierne havde tæt fællesskab  med 
mange dejlige oplevelser gennem årene. Vores  Lars gik i klasse med 
deres Marie i slutningen af folkeskolen og i gymnasiet. De var 
hinandens fortrolige og nære venner.  
En dejlig tid, hvor vi kunne følge hinandens børn helt tæt i deres 
opvækst.  
Foruden en dejlig ven, blev Hans også vores læge. En måske lidt 
vanskelig opgave - som han udførte på varmeste og dygtigste vis lige til 
sin pension. 
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Jeg havde 3 pragtfulde og meget væsentlige år. Små flygtige og store  

brændende forelskelser, der varede ved, samt stærke venskaber, der 

bandt os sammen.  

Vi ' skrev historie sammen ' .  
Derfor har jeg så megen glæde og føler mig så tryg ved at mødes med 
klassen igen og igen. 
 
Jeg er dybt taknemmelig over , at jeg fik min gymnasietid på Virum 
Statsskole.  
  
 
                                           Mange hilsner  
                                           Hanne Kristensen ( Møller - Ranten ) 
  
                                           Farum d. 6. Maj 2015.  
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          Af Helga Neumann Bay, tidl.  Lundquist 

 

 Min gymnasietid 1957 – 1960. 

Jeg husker endnu min første skoledag på Virum Statsskole. Jeg kom 

ikke kun fra HG ( Holte Gymnasium) som den eneste, men også fra 

pigeskole i det franske Schweiz! 

Jeg havde en mørkeblå kjole på, hvide højhælede sko, hvid halskæde 

og øreclips – og prikken over i’et – hvide handsker!! Alle så på mig, som 

var jeg faldet ned fra en anden planet. Jeg følte mig meget fremmed og 

udenfor. 
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Jeg tog faktisk meget ofte op til min gamle rektor Olesen og skole for at 

få moralsk opbakning til at fortsætte – kun for at få at vide, at jeg 

skulle være med til at bygge en ny skole op med nye traditioner. 

Jeg elskede at gå i skole, meget atypisk for de fleste, og syntes og synes 

stadig, jeg havde nogle dejlige lærere. Der var den lidt generte og 

beskedne klasselærer med den sirlige håndskrift, Flemming Olsen, som 

dog tøede op siden hen, den fornuftige og søde fru Rasmussen, den 

livlige og muntre fru Bjernum , ”dr”. Bôcher. 

Billede af lærerne *side4 

Jeg husker vor første ”old-ævl” time, fru Bjernum *(foto5) kom ind, op 

på kateder-forhøjningen, lagde hånden over øjnene og udbrød ”Hvor 

er de andre drenge? 

En hel klasse piger og kun 3 drenge!!  Ak ja. 

I samfundsfag ville hun have mig til at blive stewardesse, fordi mine 

øjne livede op, når jeg hørte om rejser!  

 Herlige Jens Østergaard * (foto8 -8a), der gennemgik den skønneste 

musik, og selv om jeg kendte det meste, så gennemgik han den på en 

ny og spændende måde. 

Og så var der ”franske” Lektor Knudsen* (foto10) – Sans Mots / Ohne 

Worte !!       

En pudsig lille episode fra én af vore første fransk timer var, da Gitte i 

et frikvarter bad mig høre hende i fransk oplæsning. Dette hørte 
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hr.Knudsen og skældte mig ud – jeg skulle  ikke blande mig i hans 

undervisning. Hvorfor han pludselig kom før tid til time netop den dag, 

står stadig som en gåde for mig! 

Vi havde skolekomedier, som var  fantastiske, bl.a. Guds Grønne enge* 

(foto1) og Heksejagt* (foto2), som blev så dygtig spillet af bl.a. Lone, så 

stykket blev opført på Mercur Theatret . 

 

Ved Juletid, jeg tror i 1.G, have vi en sketch, som Arne havde 

arrangeret. Rektor Roikjer og Flemming Olsen skulle stille op over for 

hinanden, Flemming Olsen fik spørgsmål i matematik og Rektor i musik 

– jeg har billede af denne scene - den siger ALT. 

  

Excursion til Jylland om morænelandskaber etc, etc  Vi overnattede vist 

nok i et vandrehjem ved Silkeborg og var blevet inviteret til fest på et 

gymnasium. Det var lidt ”dødt” , ganske længe, så Lone, Helle og jeg 

besluttede os for at gå tilbage. Vi gik ad landevejen, det var mørkt, og 

pludselig tager Helle sine højhælede af og holder dem i hånden. 

Grunden?  Hvis vi nu blev overfaldet, ville skurken få en hæl i 

hovedet!!   

Vi nåede tilbage i sikkerhed, også uden overfald! 
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Vor translokation var på en dejlig varm  dag. Solen skinnede og vi  tog 

ud på en dejlig køretur i hestevogn. Birgit Wamberg sad oppe hos 

kusken, hun blev godt forbrændt, for hun ville ikke høre! 

Om aftenen blev festen holdt på skolen. 

En æra var slut, vi skulle ud i det pulserende liv – jeg var meget ked af 

det, for jeg elskede at gå i skole og var tryg der. 

  

                   Helga Neumann Bay, tidl.  Lundquist, København, april 2015 
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                                              Helle Hvass Dige Hertweck 

 

Lærerne: 

Jeg havde ikke noget særligt nært forhold til nogen af lærerne. De 

forekom mig distancerede, bortset fra Østergaard, som vist gerne var 

sammen med unge mennesker og vores oldævllærerinde, hvad var det 

nu, hun hed? Hendes begejstring for faget sprang næsten over på os. 

Ellers kunne jeg godt lide Flemming Olsens timer i mit yndlingsfag 

ENGELSK, men også Knudsens. Der er to oplevelser, som er blevet 

hængende i min hukommelse. Fl. Olsen havde givet os en opgave, som 

var usædvanlig. Vi skulle skrive en stil efter helt frit emne. Jeg var ikke 

god til stil i dansk, hvor der altid var tre emner at vælge imellem, og jeg 

valgte altid det, som ikke forlangte, at man kunne udlægge literatur, vi 

havde gennemgået. Det var over min horisont. Disse stile var kedelige, 

og jeg fik altid en mellemgod karakter. Ikke noget at skrive hjem om. 
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Men nu kom den opgave, som inspirerede mig. Jeg ved den dag idag, 

at jeg lå i min seng, da inspirationen kom til at skrive om, hvad Hamlet, 

som vi netop gennemgik, havde givet mig. Da Fl. Olsen tog en stil op af 

bunken og sagde, at denne stil havde tændt et lys i hans glade 

barneøjne (citat), begyndte mit hjerte at banke. Mens han læste op, 

kiggede Lone på mig fra siden og må have set min rødme, for hun 

sagde højt: det er din stil! Jeg tror ikke, at Fl. Olsen nævnte navne. Den 

anden oplevelse var en samtale med Knudsen på gangen. Efter at Lone 

var gået fra skolen, passede han mig op og sagde til mig, at nu skulle 

jeg jo gerne have en god studentereksamen og ikke sløje af, selv om 

Lone ikke var der mere. De må have talt om det på lærerværelset - det 

føltes lidt ydmygende. Jeg havde ikke for at ændre noget, hvilket jeg 

også sagde til ham. I øvrigt husker jeg mere hans fortællinger om sit 

eget og hans kones liv i Paris end undervisningen selv. Det personlige 

er det mest almene (citat). 

Le Bal des Voleurs 

En vigtig tid på skolen var forberedelserne til opførelsen af Anouilhs Le 

Bal des Voleurs, hvor Lone spillede en fremtrædende rolle som 

Madame? Det ville jeg aldrig have turdet. Der var et møde, jeg ved 

endnu i hvilket rum det var, hvor man skulle møde op, hvis man ville 

være med. Der blev spurgt, hvem der ville spille hvad. Lone meldte sig 

straks og fik så den rolle, hun ville have. Jeg sad bare skrækslagen ved 

siden af hende. Hun kiggede på mig og sagde: og hvad så med dig? Det 

viste sig, at der også skulle bruges folk til kulisser m.v., og det kunne 

jeg godt forestille mig. Så blev jeg ansvarlig for scenen. Der var andre 

med, f.eks. husker jeg Ingelise. Vi tapeserede, klippede, malede træer 

osv. Jeg malede også en plakat og et program. Det var en tid fuld af 

kreativitet og sammenhold, som jeg nød. Det var måske den bedste tid 
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for mig i de tre år. Det var Bôcher, der ledede det hele. Jeg kan ikke 

huske meget om hans undervisning, som omfattede alt 

naturvidenskabeligt, hvilket der ikke var megen interesse for, ihvert 

fald ikke hos mig. Han måtte også give os sexuallære. Derom kan jeg 

kun huske, at han sagde, vi skulle vaske os godt. Siden har jeg stor 

vægt på at have bidet. 

 

Klassen 

Jeg sad det første år ved siden af Preben. Senere skiftede vi til et 

klasseværelse ind mod en atriumgård. Preben var et godmodigt 

menneske, men jeg slog ham, når han gik mig på nerverne. Det fandt 

han sig i. Arne var også en god kammerat, mens Jens var spændende, 

utilpasset. Han var jo i Kirstens faste hænder. Det er beklageligt, at alle 

tre allerede er gået fra os. Andre mennesker beskriver deres skoletid 

som præget af konkurrence. Sjovt nok kan jeg ikke huske, at det 

spillede en rolle dengang. Jeg var nok også ærgerrig men 

sammenlignede mig ikke med nogen direkte. Der var vist ingen, der 

vidste, hvilke karakterer andre havde. Alligevel vidste vi, hvem der var 

"dygtige". Det var først i årsberetningen for næste hold at jeg erfarede, 

hvilken plads de forskellige havde i vores klasse. Da var det jo 

ligemeget. Den konkurrence, der er idag om at få studieplads, var der 

jo ikke dengang. 

 

Studentereksamen 

Vi arbejdede hårdt i de forskellige fag, og der blev dannet grupper, som 

mødtes ofte i den sidste tid. Det gik godt for mig, som ikke var så flittig 
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i det daglige, hvilket viste sig i mit årsgennemsnit. Min far, som selv 

havde fået universitetets guldmedaille for en afhandling i fordums tid, 

så gerne, at jeg fik en god studentereksamen, så han stillede mig et 

beløb i udsigt, hvis jeg fik over 14,00. Det fik jeg desværre ikke, og 

selvfølgelig heller ikke belønningen. Men det ødelagde ikke alt. Min 

mor, som allerede dengang var alvorligt syg, kom og stod med huen i 

hånden uden for lokalet, hvor jeg var oppe i sidste fag. Det betød 

meget for mig, for hun var ellers ikke særlig nærværende, sikkert på 

grund af sygdommen, som hun aldrig talte om. Da jeg cyklede hjem, 

vinkede folk og ønskede til lykke, det var en dejlig dag. 

Da jeg kom her til Tyskland i 1975 led jeg en tid lang af mareridt, hvor 

jeg skulle tage studentereksamen igen, fordi den ikke var gyldig her. 

Det var rædselsfuldt, og jeg ved ikke, hvad det skyldtes. Jeg skulle ikke 

bruge den til noget her. Det var helt irrationelt, for jeg ville til hver en 

tid have kunnet få en studieplads med min eksamen her, men emnet 

var et andet. 

 

Helle. den 29.04.15 
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                Ingelise Høyer WANG 

 

Min gymnasietid 

Når jeg tænker tilbage på min tidlige ungdom, var jeg aldrig i tvivl om, 

at jeg ville i gymnasiet. Det næste valg, der skulle træffes, var hvilken 

linje, jeg skulle vælge – der var to linjer: sproglig eller matematisk. 

Dengang valgte pigerne oftest sproglig og drengene matematisk, så 

valget faldt på sproglig, selv om min matematiklærer havde foreslået 

matematisk. 

Jeg knoklede i 4. mellem for at være sikker på at komme i gymnasiet. 

For hvad var alternativet til gymnasiet? De voksne havde fortalt mig, at 

jeg for eksempel kunne komme ned og arbejde på posthuset. Det stod 

virkeligt for mig som en rædsel! Jeg tænkte: ”Det finder jeg aldrig ud af 

– alle de blanketter og forskellige ting, der foregår dernede, kender jeg 
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overhovedet ikke noget til” Så gymnasiet skulle det være. Det dér med 

at gå i skole kunne jeg godt lide – det var noget jeg var tryg ved. 

Verden udenfor skolen og hjemmet var mig dengang ganske fremmed. 

Så valget faldt på gymnasiet og en stor arbejdsindsats i 4. mellem 

(syntes jeg selv) for at undgå at blive sendt ned på posthuset. Jeg var 

helt sikker på, at det var det jeg ville. 

Hanne Møller og jeg, vi boede begge på Kvædevej, cyklede sågar ned 

til Lyngby Statsskole, for vi havde hørt noget om en optagelsesprøve. 

Jeg kan huske skolens rektor stod på en balkon og spurgte, om der var 

nogle elever, der ville til en ekstra latinprøve. Det, syntes jeg, var en 

glimrende idé, men Hanne var heldigvis af en anden mening. Så vi 

cyklede hjem igen. 

Så skulle vi til optagelsessamtale med rektor Roikjer, som sad i en 

skurvogn. Dér skulle vi forhøres (sådan føltes det). – Hvad stillede man 

ikke op til – bare for at få lov til at gå i skole. 

Nå, men det hele gik jo også godt nok – De 3 år i gymnasiet var dejlige 

og umagen værd. Tænk at få lov til at lære noget hver dag – hos nogle 

dygtige lærere. Gå i skole om formiddagen og slappe af om 

eftermiddagen med the og franskbrød oppe på værelset eller nede i 

haven med vennerne. 

Fra undervisningen i starten af 1. g husker jeg specielt 

franskundervisningen – hver time var et mareridt! Knudsen havde sat 

sig for, at jeg skulle lære at tale langsomt. Jeg trænede om 

eftermiddagen i at læse langsomt op, men det gik altid galt, når jeg 

kom ned i klassen. På trods af mine startproblemer blev jeg meget glad 

for fransktimerne – så glad, at jeg selv senere blev fransklærer!  
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Vi havde stor respekt for lærerne, vi lavede aldrig ballade – men lidt 

oprør, syntes jeg i hvert fald jeg måtte gøre - vi var vel pubertetsbørn! 

Jeg syntes, at vores historietimer var ualmindeligt kedelige og 

uinspirerende. Fru Rasmussen underviste i den danske kongerække 

forfra og bagfra, først en Christian et eller tal bagved, så en ditto 

Frederik sådan blev det ved i det uendelige, så var der lige et lille 

sidespring til de dansk/tyske grænseproblemer, grænsen, lærte vi, 

flyttede sig hele tiden, afhængig af de krige vi deltog i, det var 

simpelthen ikke til at finde ud af. 

Jeg spurgte fru Rasmussen, om vi ikke måtte høre noget om 2. 

verdenskrig - det var trods alt mere relevant for os end at lære om 

vores sydlige grænse. Hun havde nær fået et chok og sagde, at det 

kunne der overhovedet  ikke være tale om – der var jo ikke engang 

skrevet nogle bøger om den krig!  Nå!! Men var hun ikke 

historielærerinde? Eller hvad! 

2. verdenskrig var relevant for mig og sikkert også for mange andre 

elever, hvis forældre eller bedsteforældre måske havde deltaget i 

krigen på den ene eller anden side! Min mor f.eks. havde været i 

koncentrationslejren Ravensbrück  som frihedskæmper og var kommet 

hjem med de ”hvide busser” i 1945. Hørte hun en tysk melodi i 

radioen, gik hun ud af stuen uden at sige noget – vi børn turde aldrig 

spørge hende om, hvad der var sket dengang, det lå lige som i luften. 

At  det gjorde man bare ikke. 

2.verdenskrig med alle dens rædsler og flere millioner døde, 

udbombede byer osv. Talte man bare ikke om dengang, hverken i 

skolen eller i hjemmet, det var tabu. Det var trods alt kun ca. 12 år 

siden, der blev sluttet fred i 1945. Vi levede under denne krig, men vi 
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måtte ikke få at vide, hvad der var foregået. Var det bare noget, der 

skulle glemmes hurtigst muligt, fordi det var så forfærdeligt, at de unge 

ikke måtte kende noget til det? 

 Det er pudsigt, at nu 75 år efter freden og 70 år efter besættelsen er 

tabuerne ophævet, og man vil gerne have, at nutidens ungdom lærer 

noget om krigen, for som man siger nu ”Aldrig mere en 9. april!”    

Jeg måtte gøre oprør! Mit eget lille oprør. Så jeg besluttede mig for at 

droppe kongerækken og grænseproblemerne og satse på, at vi nok 

ikke kom op i historie, i hvert fald ikke lige med det samme. 

Men det gjorde vi i 2. g! 

Jeg trak et spørgsmål, som jeg intet kendte til overhovedet, for jeg 

havde jo ikke læst på lektien. Fru Rasmussen var ved at dåne, og rektor 

kom farende, og jeg sagde, som det var, at det det kendte jeg ikke 

noget til.  

Nå, men jeg kom da op i 3 g, og familien fik et chok, da jeg kom hjem 

verdens dårligste karakter!! 

I 1915 fik danske kvinder (og tjenestefolk), som nogle af de første 

kvinder i verden stemmeret til Folketinget. Kvinders valgret var en 

vigtig sejr for både danske kvinder og for demokratiet. I år fejrer vi 100 

året for kvinders valgret. Dengang, da vi startede i 1 g, var det altså kun 

42 år siden, men det anede vi ikke noget om.  Vores bedstemødre, som 

jo stadig levede, havde altså ikke altid haft stemmeret og demokrati!  

Men vi havde det jo godt, vi levede i en lille beskyttet puppe, vi gjorde 

ikke oprør, andre havde gjort det for os, vi vidste det bare ikke, vi hørte 

til de få heldige piger – dengang var der vist ca. kun 2 % af pigerne der 
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fik en studentereksamen - vi kunne få alt, hvis vi gad række ud efter 

det , verden lå åben for os.  

Men bortset fra krigen var der også andre tabuer, bl.a. vores egen 

seksualitet ! 

For selv om vi var en masse unge mennesker på en moderne skole, så 

var der ikke nogen seksualundervisning. 

Hjemme hos mig ”klarede” min far ”Høyer med knortekæppen”, det 

for mig.  Drengene blev holdt på behørig afstand.  Kom jeg ikke hjem 

fra festerne til aftalt tid, kørte Høyer rundt i sin blå Volvo, og han 

opgav ikke, før han havde fundet mig.  

Men på skolen gik det ”galt” for en af pigerne i parallelklassen. Hvad 

skete der med en ung 17 -18- årig  – der var blevet gravid i skoletiden? 

Hvad vil du helst? Valget stod mellem barn elle kvaksalver!  Problemet 

blev hurtigt løst: Hun blev smidt ud af skolen! Hvor var ansvaret? Det 

talte man bare ikke om dengang i tabutiden! Og hvad med faderen til 

barnet? Fik han ikke lov til at blive i skolen og få sin 

studentereksamen?  

Vi er vokset op i en tid, hvor man skulle adlyde og ikke stille spørgsmål 

til noget som helst. 

Jeg kan huske, at jeg i en engelsktime hos Olsen gav udtryk for min 

mening om et Shelly digt! Det faldt ikke i god jord. Olsen havde sin 

mening om digtet, og jeg havde tilfældigvis en helt anden. Olsen ville 

have ret, og det ville jeg altså også. Det var ikke så godt dengang, for 

man måtte ikke have sin egen mening om tingene. Tak for diskussionen 

Olsen – du kan ikke huske den, men det kan jeg åbenbart så mange år 

efter, så jeg har nok følt mig dybt uretfærdigt behandlet. 
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Ingen tvivl om, at de 3 år i gymnasiet har været vigtige for vores 

udvikling til at blive modne og ansvarsbevidste mennesker.Vi var nogle 

meget privilegerede unge, der voksede op i i en økonomisk opgangstid, 

hvilket vi vist heller ikke var klare over dengang.  

Efter studentereksamen kørte mine forældre mig til Lyon, hvor de 

havde fundet en familie, hvor jeg skulle være ”au pair” et år. Et 

fantastisk år, jeg ville slet ikke hjem igen! Der var 3 dejlige børn i 

familien på ca. 2, 5 og 7år. Skønne unger! Som jeg elskede. 

Den første dag efter mine forældre havde inspiceret forholdene og var 

taget af sted, måtte jeg jo konversere med fruen. Hun havde ikke 

oplevet så meget kunne jeg fornemme, bl.a. havde hun aldrig set havet, 

hvilket undrede mig meget. Hun havde dog kendt en dansk mand i 

Paris, de havde arbejdet på kontor sammen, og han hed M. Knudsen 

lige som min fransklærer, kunne jeg fortælle hende. Hendes Knudsen 

havde arbejdet i et cirkus, det havde min Knudsen også og tænk, vi talte 

om den samme Knudsen. Verden er sommetider besynderlig lille. Jeg 

skrev straks til Knudsen og hilste ham fra fruen. 

Noget der er endnu mere besynderligt foregår i 1990erne, hvor jeg 

underviser på Niels Brock. Meget koncentreret undervisning, hvor der 

ikke er megen tid til personlige samtaler med eleverne. Men rent 

undtagelsesvis kom jeg på talefod med ung mor, der var alene i 

København, fordi hendes mand arbejdede i Frankrig. En aften efter 

kursus gik vi på café sammen, (den eneste gang jeg er gået ud med en 

elev). Hendes mand var direktør i et firma i Lyon, viste det sig. Jeg 

havde jo ca. 30 år tidligere også arbejdet i Lyon, men det var der jo ikke 

noget mærkeligt ved. Lyon er Frankrigs 3. største by, så den er meget 

stor. I vores samtale kom jeg til at nævne navnet Michel Angleys et af 

de børn, jeg havde passet. Hun mente, at hendes mand havde en 

medarbejder med et noget lignende navn, men hun ville spørge ham. 
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Næste gang til undervisning fortalte hun, at hun havde talt med sin 

mand om Michel, og han havde kaldt ham ind på kontoret og hilst ham 

fra en dansk dame ved navn Lise Høyer. Stor var Michels forundring 

han var helt vild og skrev straks et langt brev til mig fortalte om, hvad 

der var hændt i alle disse år. 

Verden er forunderlig og til tider ganske uforklarlig.  

 Nogle af os i klassen blev venner for livet, og har haft kontakt med 

hinanden gennem alle årene, og hvor er det dejligt, at vi nu kan mødes 

hvert år, og at vi stadig har Olsen med. 

 

Bagsværd, den 9. april 2015 

Ingelise Wang, f. Høyer 
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Lone Schneider LUNDGREN som student med gemal Claes 

 

Når jeg tænker tilbage på mine 2 1/2 år på Virum Statsskole er 

det med dyb taknemmelighed. 

 Vores lærere var dygtige, enthusiastiske og stimulerede og 

åbnede en verden af uanede muligheder. Åbnede mine øjne for  
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litteratur, sprog musik, kunst og historie. Samt at man havde et 

ansvar for sin fremtid. 

Jeg havde planer om at læse engelsk og fransk på Københavns 

Universitet efter eksamen. 

 

      Sådan blev det nu ikke. 

 

Mine planer ændredes efter at jeg så Claes Lundgren (på Kbhvns 

Universitets forårsbal 1959) 

Og han så mig - vores planer blev de samme - selvom alt gik lidt 

hurtigere end planlagt. 

 

Jeg fik endnu mere at være skolen taknemmelig for efter at jeg 

fik tilladelse til at gå op til studentereksamen i september 1960, 

som privatist, men indstillet af skolen, og med samme pensum 

som mine klassekammerater.  

Dette skete efter at Rektor Roikjer sendte en anmodning derom 

til Undervisningsministeriet og fik den godkendt. 

Det kan man kalde for at føre eleven hele vejen frem! 

 

 Efter studentereksamen læste jeg engelsk  2 terminer på Lunds 

Universitet. 
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Derefter uddannede jeg mig til fysioterapeut i Lund med en 

pædagogisk videreuddannelse på lærerhøjskolen. 

 

Efter flytning til USA har jeg kompletteret min sproglige  

studentereksamen med matematik, fysik, kemi og biologi på 

State University of New York at Buffalo. (SUNY at Buffalo). 

                     Derefter har jeg studeret italiensk på SUNY at Buffalo. 

Min karriere som evighedsstudent fortsætter jeg nu med kurser 

på CCI ( Centro Culturale Italiano) her I Buffalo. 

 

Claes Lundgren og jeg danser stadig med hinanden. 

 

 

                            Lone S.Lundgren, Buffalo (USA), april 2015 
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             Ulla Skov LINDUM 

 

 

 Virum Statsskole var helt ny, da jeg blev meldt ind, og jeg var således 

med i den første årgang, der blev dimitteret fra skolen. Det var meget 

spændende, for jeg kom fra en nærliggende by Birkerød, og min mor 

syntes, det kunne være godt, hvis jeg kunne blive meldt ind på en helt 

nystartet skole. Jeg kom således mutters alene til skolen og kendte ikke 

en levende sjæl ! Men det kom jeg hurtigt til   

Jeg var nysproglig, og der gik næsten kun piger i klassen, så de tre 

drenge, der var, blev vist lidt forkælede  ! 
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Jeg synes alle var søde og imødekommende, ikke mindst lærerne. 

Overgangen fra folkeskolen til gymnasiet var ellers meget stor for mit 

vedkommende !  

Her i gymnasiet var der dygtige lærere og f.eks. var der en 

engelsklærer, der ligefrem underviste i engelsk og ikke bare lod os 

synge engelske sange   Jeg skulle virkelig vænne mig til, at jeg ikke 

var nr. 1 i klassen mere men nærmest nr. sjok ! 

Senere gik det dog bedre, og jeg havde tre gode og lærerige år på 

skolen ! Foruden en langt mere interessant undervisning end den jeg 

kom fra i folkeskolen, husker jeg de mange fælles oplevelser, vi havde. 

Den dejlige tur til Paris gjorde dybt indtryk og medførte, at jeg 

efterfølgende nærmest blev frankofil   Lancier i gymnastiksalen og 

aftenerne i jazzklubben blev der trods alt også tid til, selv om lektierne 

fyldte meget !  

Sang – og musiktimerne var både spændende og afslappende. Det 

samme gælder ”oldævl”, dansk og historie, men så var der 

fremmedsprogene, og de var naturligvis mere krævende. I engelsk var 

der meget nyt at lære. Jeg lærte enormt mange gloser og synonymer 

og fandt ud af, hvor tæt  et lands kultur og sprog er forbundet ! Når jeg 

senere sammen med min mand snakkede engelsk på vores rejser, var 

mig, der supplerede med et stort ordforråd, mens han bare snakkede 

løs - 
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(Jeg ville jo gerne finde de rigtige udtryk, og det gik ud over 

spontaniteten ) 

Jeg uddannede mig som lærer i folkeskolen og havde stor fornøjelse af 

den ballast, jeg fik med mig fra gymnasiet ! Jeg underviste bl.a. i tysk, 

det latin, engelsk og fransk i overbygningen i mange år men mest  tysk, 

latin og fransk. Engelsklærere var der altid nok af, og ingen lærere ville 

have tysk   

I 1996-97 tog jeg uddannelsen som exam. Pæd i fransk fra 

lærerhøjskolen, og jeg har deltaget i  2  spændende kurser i Grenoble  

Jeg mindes her til slut med glæde også vores fællesskab i klassen – 

tænker bl.a. på de dejlige ture til Gittes forældres sommerhus i 

Hornbæk.                                                              

                                      Ulla, Skive, den 25 april 2015 

 På billedet sidder jeg, Gitte, Hanne og                         

Karen og hygger os i skolegården.  
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tillæg  

 

vores foto album : 

 

Omkring skolestemningen 
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foto1 – 12 dec 1957 Guds grønne enge 

     

 foto2 – 16 marts 1959 Heksejagt 
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 foto 3 - Pårørende samt BirGitte Løber og Lis Fribert den 12 aug 1957 

foto4 - Suzanne Bevort 

og Kirsten Otterstrøm i vores “private” skolegård, September 1959 
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foto5 - Vibeke Bjernum 

foto6 - Ida Rasmussen 
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foto7 - Dr Steen Bôcher 

foto8 –  

 Jens Østergaard 
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foto8a – 

Jens Østergaard ved flygelet 

 

foto9 –      

Flemmnig Olsen ved vindue og tavle 
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foto10 

- 

Niels Knudsen 

foto11 – 

Folke Roikjer 
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Turen til Paris 

 

 

          foto12 –  

          Niels Knudsen og BirGitte Løber i Paris 

 

 

 

            foto13 – 

           Fru og Hr Roikjer i Paris, marts 1959 
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juni 1960 

          Huen på ! Lulu ’kroner’ Helga 
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Bidrag 

Introduktion : Inger-Lise ANDERSEN 

 

Forord : Flemming OLSEN 

 

Klasseminder : 

Annette Jørgsholm RØNNE 

BirGitte LØBER 

Hanne Kristensen RANTEN 

Helga Lundquist NEUMANN BAY 

Helle Hvass Dige HERTWECK 

Ingelise Høyer WANG 

Lone Schneider LUNDGREN 

Ulla Skov LINDUM 
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