
Virum Statsskole blev oprettet i 1957 og havde derfor 25 års jubilæum i
1982. I den anledning skrev jeg følgende artikel i etjubilæumsskrift som lokalavisen
Det Grønne Område trykte.

“For en del år siden lå jeg og sov under min medbragte dyne i et værelse
på Hald, som dengang blev meget brugt til lejrskoler af Virum Statsskole. Pludselig
blev jeg vækket af en elev, der ruskede i mig og sagde: “Jeg skal have en dyne.”Jeg
holdt fast i hvad jeg havde og tilbød venligt, at han kunne låne det tæppe som jeg
alligevel ikke brugte, dajegjo havde min egen dyne. Det ville han ilde have og

0 sagde højt og vredt” Det er en dyne jeg vil have”. Det er sandsynligt at han aldrig har
tilgivet mig at han ikke fik den.

Situationen var typisk for den tid (man kan selv sætte årstal på). Lærere
var alene i kraft af deres erhverv reaktionære, elevfjendske, urimelige og i det hele
taget noget der skulle bekæmpes. Det var i de år at man også i Virum i ramme alvor
foreslog afskaffelse af lærernes særrettigheder, som for eksempel lærerværelse,
lænestole, varmeplader i køkkenet og et sted at stille sin cykel. Den tid er gået — eller
næsten da: det er stadig lettere at finde plads mellem elevernes biler end i
cykelkælderen.

Men går man endnu længere tilbage, vil man måske komme til den
slutning at de lige beskrevne holdninger selv blot var tilbagesmæk fra andre

Q holdninger, der havde drønet hårdt mod stranden og var på vej tilbage. Lad mig for
eksempel minde om at gangen mellem lærerværelse og kontorer var forbeholdt
lærere, at en elev blev sendt hjem i tre dage for at have røget på drengetoilettet (selv
om det drejede sig om en dreng), og at elevernes cykler blev låst sammen med en
gigantisk hængelås, hvis de var anbragt forkert i stativerne. Og lad mig i anledning af
jubilæet minde om skolens valgsprog: “Flammende bål giv os til mål altid opad at
stræbe” Lige fra starten fandt de fleste det ækelt i al sin panegyriske forløjethed, og
det eneste der nu er tilbage af det er skolens dertil hørende bomærke, der viser et
antal flammer på vej opad, hvis det da i øvrigt anbringes upside up. At så valgsproget

her på det sidste igen er blevet aktuelt, er en anden sag, der intet har at gøre med den
oprindelige målsætning. (Kortforjubilæet brændte det meste afskolen, efter at der
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tilsyneladende var blevet røget cigaretter på loftet blandt et stak madrasser som
civilforsvaret opbevarede derfor at have et sted at anbringe sårede i tilfælde afkrig.)

Det er klart at Virum Statsskoles historie ilde er skolens alene. Ting og
sager er kommet udefra, og man kan let forveksle den lokale historie med den mere
generelle. Der er en verden uden for Virum. Et eksempel: Midt i tresserne begyndte
alle vore elever pludselig at gå i ørkensko. Disse halvstøvler der er så praktiske i
ørkenen, bliver hurtigt til våde klatter i det danske klima. At sjokke rundt i dem på en
dansk novemberasfalt virker ilde rimeligt, men over hele landet gjorde gymnasiaster
det samme.

Mere lokal var afghanerdillen. Den fandtes også andre steder, men var
især udviklet hos os. Man køber en næsten færdiggarvet farepels, skærer lidt i den og

0 syr sammen igen her og der. Så har man et klædningsstykke, der ganske vist ikke ffir
en virumgymnasiast til at ligne en afghansk partisan, men som i hvert fald — især mod
uroligt vejr — får ham til at lugte som bortkornmet får.

Der var engang hvor piger kunne få børn uden egentlig at ville det, og på
Virum Statsskole havde vi et bestemt år tre gravide piget gående. Drengene
behandlede dem som om de var ekspiosionsfarlige og gik og lukkede døre op, bar
tasker og følte et kollektivt ansvar, som en moderne rødstrømpe ikke ville tro på. I
øvrigt sagde de ude i byen at nu måtte det snart høre op på Virum Statsskole. Jeg
gjorde engang nogle forældre opmærksomme på, at vi selv i disse år kun nåede op på
en beskeden procent af det der kunne forventes af kvinder mellem 15 og 20 år ifølge
de årlige statistikker, men fik at vide at det” var noget andet” Hvorfor det var noget
andet fik jeg ikke at vide, men det er givet at sådan følte man.

Gymnasieelever var noget særligt, virumstudenter noget meget eksklusivt.
De fik større studentereksamener end andre, klarede sig bedre på universiteter og
andre læreanstalter, og når deres studiekammerater talte om nye pædagogiske
metoder, kunne de prale af at sådan blev de undervist allerede i vores
mellemskoleafdeling. Af og til kunne deres dygtighed irritere; vi fik for eksempel
pålæg om ikke at undervise i naturfag ud fra engelske lærebøger. Det gav ingen
problemer, men en eller anden i direktoratet havde besluttet at matematikere ikke kan
læse udenlandsk. (En beslutning der vist i øvrigt aldrig er blevet omgjort).

Virum Statsskole ville få mange sider i den danske gymnasieskoles

først og størst”. Arkitektonisk var vi den sidste af de “gamle” skoler. Men den

første der brændte. Vi var de sidste der ophængte gibsafstøbninger, hvor triste
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karyatider kiggede tomt ud på det andepar, der rugede udenfor i en beplantning, og

hvor en bleg $ct.Michael stak et tandbørstelignende spyd i gabet på en drage, der

frådede i størknet gips som af Colgates med eller uden fluor. Men vi var også blandt

de første, der tog gipsen ned igen.

Vi var en af de første skoler der for alvor prøvede prefektsystemet ( der i

al korthed gik ud på at eleverne skulle smide hinanden ud af klasseværelserne i

frikvarteret). Og også den første der erkendte, at det hele brød totalt sammen. - Man

må huske at det var på en tid, hvor forsøg også kunne vise andet end det, man havde

bestemt på forhånd.

Efter at gipsen var blevet smidt ud, var vi den eneste skole uden

kunstnerisk udsmykning. Det startede som en simpel kompetencestrid, men endte
‘5 med, at repræsentanter fra Statens Kunstfond, omsider indkaldt, stående i vor

ellipsoide forgårs ene brændpunkt og viftende med armene som sprællemænd, blev

enige om, at Virum Statsskole var” uegnet til kunstnerisk udsmykning”. Jeg hørte det

selv, og det lød opgivende som en tatovør fra Nyhavn der stilles over for en alt for

mager matros. Men senere fik vi så alligevel den kunstneriske udsmykning: Ørva

blev til hos os, og han har pyntet vore vægge hele vejen op til skorstenen og helt ned

på toiletterne. (Ørva var en hårdnakket lokal graffiti der mindede om en mellemting

mellem en Mimitrold og en overskåret kartoffel). Man kunne finde ham overalt i

Virum: på stakit, på fortove, på barnevogne, på pensionister der stod stille bare et lille

øjeblik. Nu er også Ørva ved at forsvinde, skjorter med ham er på udsalg, og vi er

igen kunstløse.

Virum $tatsskoles historie er forbløffende broget i betragtning af dens

kun 25 år. Vi har uddannet landsretssagførere og gurutilhængere og yngre læger,

hvoraf de ældste er ved at blive lidt tynde i toppen. Vi har uddannet danmarksmestre i

bodybuilding og en succesrig sprængstofbande. Man vil forstå, at det altid har været

muligt at lære noget på Virum Statsskole, hvis man ville.Vi har prøvet mange ting.

Ting der er lykkedes, ting, der er gået i smadder. Men selv vore værste fejltagelser er

ikke begået, fordi vi har villet brillere med moderigtige variationer i pædagogikkens

slingrevals”

Når jeg nu læser dette igen, kommer jeg i tanker om, at der faktisk blev

gjort forsøg på at begrænse antallet af graviditeter. Man introducerede

seksualundervisning - naturligvis kun for 3die G. Jeg husker synet af en af de ældre

biologilærere ,dr. Bøcher for øvrigt, gå op ad trappen til musiklokalet på første sal,
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iført en hvid kittel og fulgt af en flok ivrige unge mennesker. Timerne blev et stort hit
- eleverne kaldte dem for erhvervsvejledning. Det bør måske tilføjes at Bøchers titel
ikke kom af, at han var læge, men at han havde skrevet en doktoraffiandling om
vandmøller.

Jeg ved ikke om vi var den første skole der blev besat afteatertruppen
Solvognen, men besat det blev vi. Oven i købet af en flok småskæggede folk klædt i
sjuskede uniformer. Med sig havde de et antal glubske schæferhunde som de
tydeligvis ikke havde kontrol over, og især pigerne var meget bange. Det skulle
forestille et højreorienteret kup og overbevise os alle om at demokratiet var i fare.

Alle blev gennet ind i skolens store sal, og oppe på scenen blev der foretaget
arrestation og forhør af ofre, der blev stillet pinlige spørgsmål. Et af ofrene var
C.C.Andersen der havde været rektor i Gentofte og som nu på grund af lærermangel
underviste et par klasser hos os. Jeg kendte ham udmærket fra Danmarks

Pædagogiske Universitet, som det hedder nu, hvor vi to den gang udgjorde hele
matematikafdelingen. Han talte mere om teater end om matematik, var en rigtig

teaterfan, men han talte også en del om sig selv.

Nu var han altså arresteret og blev straks udspurgt om hans politiske
holdning. Han var henrykt over forhøret, for det gav han; anledning til at berette om
en rejse han havde foretaget til Kina. Vi havde alle hørt den mere end en gang og
flygtede skrigende bort, hvis der var optræk til hans beretning. Da den uforberedte

Solvogn var blevet tilstrækkeligt mør, lykkedes det dem at fa bremset ham og gå over

til spørgsmål af mere personlig art. Men Solvognen havde endnu en gang gjort

regning uden C.C.. Emnet havde hans store interesse, og han var utrættelig. Til sidst

måtte de opgive forhøret. C.C. havde vundet. Derefter gik det hele lidt i opløsning.
‘-“ Bagefter sagde han til mig:” Synes du ikke jeg spillede min rolle godt”, og jeg måtte

nikke bekræftende.
Et par ting, som ikke er taget med i artiklen er for det første, at det

forberedende arbejde til naturfagslinien blev gjort hos os, at de to første

matematiksystemer til det nye gymnasium begge havde forfattere fra Virum. Jeg selv

skrev sammen med Bülow der var min kollega og Helms, der var videnskabelig

konsulent i NATO.Vi var også en af de første tre skoler der begyndte på at undervise

i edb, som it hed den gang. Jeg blev betroet det sidste og fik fra ministeriet til dette

formål en særbevilling, så skolen kunne anskaffe sig en terminal med telefonisk

adgang til et stor datamaskine (en IBM 360 der stod i Vanløse).Jeg havde faet lov til

at tage et hold elever med over til DTU’s gigantmaskine , som Heims den gang var

11



direktør for, og som var installeret af Per Gjerløv fra IBM. Sammen med disse to

skrev jeg en bog som introducerede databehandling for begyndere.

Den gang var bogen nyttig, men nu er den forældet i en sådan grad at den ikke

kan bruges til noget som helst.

Eleverne på Virum Gymnasium var alle overbeviste om, at de var individualister,

hvilket i en vis forstand var sandt nok, men alligevel lå de under for forskellige

moder der skiftede fra år til år. Jeg var et år hvor det var moderne at lege overklasse,

på Lejrskole med en biologikollega,Kamma Holmen og en sproglig i .G. .Det var mest

piger og de havde deres cremer og børster og hårtorrere med. En morgen spurgte de

Kamma om de skulle have regntøj på den dag, og når hun svarede, at det nok var en

, god ide, hvis det begyndte at regne, blev de sure fordi hun ikke ville tage ansvaret på
LP sig, men i stedet gjorde nar af dem.

Om aftenen kunne man smøre sig en madpakke, men det var in det år at være kræsen,

og de fleste besluttede, at en madpakke, der var smurt dagen før virkelig var for trist,

I stedet købte de ind af kiks og chokolade og den slags hver gang der var en kiosk i

nærheden. En af pigerne brød sig ikke om røde bøffer, men havde ikke noget imod

det yderste, og efterlod sig efter middagen ensomme røde klatter, der var tilbage efter

at hun omhyggeligt havde skrællet bøfferne.

Nogle år efter var det mere in at være socialist, pacifist og autoritetsfjendtlig. En pige

kom en dag hen til mig med en opslået opgavesamling i hånden. Hun sagde

anklagende, at hun vidste det var mig der havde ansvaret for indholdet, hvilket var

sandt nok. Det drejede sig om et trigonometrisk problem, hvor en kanon skulle

justeres for at sikre at man ramte et bestemt sted. Hun sigtede på mig med et stramt

C’ ansigt og sagde, at det var umoralsk at misbruge menige soldater på den måde. Jeg

svarede hende at hun vist havde misforstået det hele. Det drejede sig om vietconger,

der ville ramme en flok amerikanske agressorer. Hun tyggede lidt på dilemmaet, men

sagde så, lige så aggressivt, som hun var begyndt:” Så skulle det have stået i

opgaven.” Men den slags moder varede aldrig ret længe, Efter sigende blev der

engang røget hash i kælderen, men dillen må have været kortvarig, jeg har i hvert

aldrig oplevet det.
Konservativ Ungdom havde gennem et par år flere medlemmer end

gymnasieforeningen. Men de var så large, at de for eksempel inviterede mig til at

holde foredrag om den sydafrikanske apartheid.

Hvert år var der klasser på studietur, og i begyndelsen var det ikke så

meget at det generede det faglige arbejde, men i de sidste år jeg var på skolen led
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undervisningen især i de eksakte fag under det. Når man var så uheldig at turene faldt
sammen med emneuger, temadage, foredrag, idrætsdage og så videre, kunne det være
svært at nå stoffet. Ikke desto mindre har også jeg haft stor glæde af studieturene,
blandt andet fordi man omgikkes eleverne på en anden måde end til daglig. Man
hører af og til, at det var de rene drukture, men et har jeg aldrig oplevet, selv om jeg
gerne havde set, at alkohol var helt bandlyst.

Jeg husker med glæde en helt alkohoifri tur til Tunesien, hvor vi havde
lånt et forsamlingshus af en politiske ungdomsforening; det er så praktisk at der kun
var et enkelt parti. Til stedet hørte en opsynsmand, der samtidig gjorde rent. En dag
var vi på en bustur ud til nogle ruiner, og mens manden gjorde rent opdagede han en
flaske whisky. Han gik derpå al bagagen igennem og hældte al den spiritus han fandt
i vasken. Da vi kom hjem lugtede hele huset fælt af billig sprut, men eleverne tog det
pænt, og jeg har en mistanke om at en del faktisk vat lidt lettede over ikke at skulle
konkurrere med de andre om hvem der drak mest. I øvrigt blev vi meget gæstfrit
modtaget på en lang række skoler, hvor vi overværede undervisningen, der foregik på
fransk, og fik lejlighed til at stille spørgsmål.
De tunesiske gymnasiepiger havde ikke slør på og var tilsyneladende frigjorte og
selvbevidste. Helt anderledes har jeg oplevet det i de perioder, hvor sløret var påbudt,
og hvor de sad og trykkede sig, overvåget af oppustede drenge.

Kun en gang har jeg været ude for en helt uacceptabel
opførsel fra en elevs side. Det var i Rom, hvor en dreng smed en håndfuld småmønter
hen foran en flok romaer for at fotografere kvinderne, når de bukkede sig ned for at
samle dem op. Jeg har aldrig givet en elev en sådan regulær skideballe. Eleven har
sikkert glemt det nu så mange år efter, eller han har okkulteret det, hvilket vil sige at
han har smidt erindringen i et dybt hul og kastet jord på.

Efter skolens brand og den tumult det medførte, blev den bygget op igen.
Det var hovedsagelig hovedbygningen der var raseret. Festsalen, der var det kønneste
ved den gamle skole, blev skamferet ved at man malede de flotte fyrrebjælker
vissengrønne, nedlagde balkonen og lavede mønstre på endevæggene ved at indlægge
triste brune sten, der gjorde én søsyg, hvis man så på dem. Et lignende mønster blev
indfældet i den store skorsten, der nu står som en skamstøtte over dårlig smag. Det
siges at arkitekten fik ekstrabetaling for den kunstneriske indsats. Jeg håber at det
ikke passer. En endefuld ville have været mere passende.

Jeg mindes især den gamle festsal, hvor alle elever kunne sidde ned,
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hvilket man gjorde, indtil Roikjer kom marcherende ind, og alle rejste sig. Jeg mener
at huske, at Jens Østergård spillede på flyglet under Roikjers indmarch, men det var
måske kun ved særlige lejligheder som for eksempel juleafslutning eller rektors
fødselsdag, hvor skolen i øvrigt fik fri en halv dag.

Hvert år var salen naturligvis rammen om studenternes dimission. Og
hvert år holdt Roikjer en meget fin tale, såvel kompositorisk som indholdsmæssigt —

det gjorde de to følgende rektorer til gengæld ikke. Roihjer var i det hele taget god til
dansk, det var hans fag, men det erjo desværre ingen garanti. Hvordan han var som
lærer ved jeg ikke, men han havde i hvert fald ansvaret for uddannelsen af skolens
mange lærerkandidater. Dem så han kun ved den afsluttende prøve hvor deres
udtalelse skulle formuleres, og han blandede sig aldrig i indholdet. Men da han fik
betaling for ansvaret, følte vi at han havde ret til at sætte et fingeraftryk, hvilket skete

0 ved at vi altid sørgede for at der optrådte en dårligt formuleret sætning eller i hvert
fald et par kryds-og bolle fejl. Det fik han så lov til at rette, og en af de
tilstedeværende sagde så: “Hvor er vi heldige at have en dansklærer som rektor.” Jeg
tror at han aldrig opdagede traditionen.

Der var morgensang hver dag. Roikjer bestemte
fra talerstolen hvad der skulle synges fra Høj skolesangbogen, og Jens Østergård sad
ved flyglet. Roikjer brød sig i øvrigt så lidt om død og undergang, at han sprang de
vers over, hvor den slags optrådte. I Virum gik vi derfor lige fra et jævnt og muntert
virksomt liv direkte over til Paradiset uden ubehagelige mellemspil. Og det skete kun

et par gange, at Roikjer var så utilfreds med sangen at han dekreterede omsang. Men
da han gik af, savnede jeg ham” Vi aldrig får igen så duelig en mand”, som der står i
Smeden og Bageren. Det gælder ham og Virum Statsskole, og jeg gemmer med en

C) vis stolthed de breve han sendte mig i Afrika.
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