
VG´s historie - fra eleverne selv 
 
Den 11. december 2017 fyldte Virum Gymnasium 60 år. Her et lille kalejdoskopisk indblik i de 6 
årtier, som Virum Gymnasium - dengang Virum Statsskole - har eksisteret. Alle citater er fra Virum 
Gymnasiums Jubilæumsskrift 1957 – 2007, da VG fyldte 50 år, undtagen citatet fra 10´erne. 
 
1957  
Ved indvielsen den 11. december udtalte gymnasiets første rektor, Folke Roikjer:  
”Vi vil sammen prøve på her at skabe et skoleliv, hvor respekten for arbejdet følges med 
arbejdsglæden, hvor individets frihed og hensynet til skolesamfundet kan forenes, og hvor målet 
ikke er gold viden, men forståelse og intellektuel oplevelse”. 
 
Om 60´erne… 
Søs Cold, student fra 1967 og tidligere lærer på Virum Gymnasium: 
Om kærestepar på skolen: ”Hvis to elever af forskelligt køn - for så konventionelt tænkte man 
dengang - blev grebet i at holde hinanden i hånden på gangen, blev de straks sendt til rektors 
kontor, og det var frygteligt. Alle var bange for rektor dengang, både elever og lærere”. 
 
Om 70´erne… 
Stig Andersen, student fra 1972 (Tidl. direktør for Gyldendal): 
Om at være politisk aktiv i 1970´erne: ”Og det var sejt og sexet at være politisk aktiv på 
venstrefløjen – med rød halsklud og murerskjorte. Selv havde jeg en ankellang militærfrakke fra 
det militære overskudslager. Den var tommetyk og vejede et halvt ton, og jeg kunne næsten ikke 
slæbe mig afsted i den; men hold kæft, hvor så jeg godt ud.” 
 
Om 80´erne… 
Jan Sonnergaard, student fra 1982 (forfatter): 
Om branden i 1982: ”Det sidste der skete, mens jeg stadig var elev på Virum Statsskole… det var at 
skolen brændte! Og dét på selve translokationen i 1982. Formentlig startede branden, mens vi sad 
og ventede på et håndtryk fra rektor og det fine eksamensbevis, og rigtig i gang gik det hele, mens 
vi kørte rundt i hestevognen og drak os mere og mere stive, hvilket vi for øvrigt også havde brug 
for, idet det at blive student er en af de mest uvirkelige oplevelser, man kan have.” 
 
Om 90´erne… 
Ulla Hoff, Lone Munk og Mettelise Hansen, alle studenter fra 1998: 
Om VG´ere i 1990´erne: ” Forløberne for Popstarsgenerationen kunne findes på VG i 90´erne. Vi 
var en generation af formidlere. Bedømmelsen fandt sted ude i forhallen og kunne måles på den 
opmærksomhed og street credit man fik fra de andre. Få skilte sig ud og skabte deres eget 
særegne udtryk. De fleste af os var utrolig ens – glade, men i ens oversize petroleumstrøjer, 
influenzabukser, Dyrberg-Kern-smykker og buffalostøvler. Det faldt os simpelthen ikke ind, at det 
var muligt at være mere nysgerrig, eksperimenterende, anderledes”. 
 
 
 
 



Om 00´erne… 
Simon Hervik, student fra 2007: 
Om lærerne på VG og den nye teknologi: ”Selvom flere lærere synes at undervise i det forkerte 
årti, er de alligevel respekterede. Uretfærdigt meget teknologi har man budt dem, men den 
vigtigste del holder de fast ved endnu, undervisningen. På trods af det stigende antal elever, de 
krympede undervisningslokaler og de svært avancerede maskiner, så formår de stadig på 
mirakuløs vis at tilbyde kludetæppet af moderniserede elever en kvalificeret undervisning”. 
 
Om 10´erne…. 
Marc Sabatier Hvidkjær, 3f 2017:  
"Og med et var verden forandret. Den dag Donald Trump blev indsat som præsident, var der en 
helt særlig stemning på Virum Gymnasium. Noget havde ændret sig. Min første time den dag var 
samfundsfag, hvor min lærer sad med et tomt blik i øjnene. Som han sagde den dag, og sidenhen 
har fået for vane, er det godt nok en meget spændende tid at have samfundsfag i. Måske for 
spændende." 
 
"En dag var jeg på vej hjem fra gymnasiet efter en lektiecafé. Det var ved fire-fem tiden, så der var 
ikke mange tilbage på gymnasiet. Men de, der var, udformede en næsten scenisk stund, hvor alt så 
perfekt ud i det gamle murstensgymnasium. Der var endda en der spillede så fint på klaveret i 
forhallen, og med ét tænkte jeg, at dette øjeblik glemmer jeg aldrig.” 
 
 
60 – årsjubilæet blev fejret hele efteråret 2017, og selve fødselsdagen bliver fejret fredag den 1. 
december med stor Fødselsdags-Route 66, lagkager, Åbent Hus, gammel elev lounge og stor 
fødselsdagsfest. 
 
Pia Gars Jensen 
 
 
 
 


