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Apollo-11 

Opsendelsen 

”I skal ikke for enhver Pris søge at blive Nr. 1: vi skal undgaa den duksetype, der sætter Ærgerrighed over alt 

andet” sagde den første rektor på Virum Gymnasium, Rektor Roikjer, til sine elever den 11. december for 

60 år siden, 2 måneder efter verdens første kunstige satellit, Sputnik 1, blev sendt op af Sovjetunionen. 

Begge begivenheder er starten på kæmpe eventyr, drevet af intern og international konkurrence.  

Rejsen 

Vi kender alle følelsen af opgaven, der stadigvæk har det karakteristiske ”Ikke afleveret” på Lectio, og det 

modul, vi troede var aflyst, er erstattet af oldtidskundskab. Den let-svedende dunst fra Studiesalen på en 

varm sommerdag, hvor alle 1.g-ere er samlet til endnu en latin-forelæsning om en eller anden vulkan. 

Følelsen af sprængte trommehinder efter den sædvanlige dårlige bas-overdrevne sang fra kantinen. 

Stanken af tis på toilettet, madrester på bordene og sproggangen fra oldtiden. Følelsen af VG. Følelsen af 

hårdt arbejde. Følelsen af en lang rejse. Følelsen af et fællesskab, alle med samme mål. At lande sikkert på 

den anden side.  

Landingen 

Stress, NV, AP, karakterer, eksamener, forventninger, krav, gymnasiet i 2017. Roikjers gamle drøm om det 

perfekte gymnasium er måske bristet? Vi skal klare os bedre, kineserne kommer. Arbejde hurtigere. Ikke 

stoppe op. Feedback, konstruktiv kritik, lektier, eksamener. Det hele handler om at klare sig godt. Alligevel 

kan vi slappe af. På gangene, på toilettet uden håndvaske, på Virum Gymnasium. Vi kan føle os trygge.           

Vi kan gøre, hvad vi vil. Vi er privilegerede. Vi har lærere, ledelse og venner, som kan og vil hjælpe os. De vil 

støtte os, selvom de også har en stressende hverdag. Vi har hårdt arbejde foran os, men vi har mindst lige 

så meget viden og glæde. Roikjer ville have et gymnasium, hvor fællesskabet vinder, ikke individet. Det har 

vi fået. Måske er andre gymnasier mere moderne, måske er de mere arkitektonisk betagende. Store, åbne 

lokaler. Gode stole og æstetisk korrekte gangarealer.                                                                    

Når man begynder sin rejse på Virum Gymnasium, er det bare en skole – når man er undervejs, er det et 

hårdt kæmpende fællesskab – når man lander på den anden side, er Virum Gymnasium ikke længere kun 

en skole, ikke længere kun et netværk. Det er først og fremmest en del af ens egen verdenshistorie. 

”One small step for man, one giant leap for mankind” – Neil Armstrong, 21. juli 1969  
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