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Glæd dig  l i denne bog at opleve en del af for  den på Grenaa Gymnasium. En for  d, 
som vi alle - elever, forældre og medarbejdere - har god grund  l at være stolte over. 
Anledningen er naturligvis at Grenaa Gymnasium i 2011 kan fejre sit 50 års jubilæum.
Glæd dig  l en billedkavalkade delt op e  er år  er, hvor år  ets stemning er fastholdt i 
billeder, men også i ord. 

Det er mit håb, at alle vil kunne genkende – og måske oven i købet genfi nde - sig selv 
i et eller fl ere af de ”dekader”, der er kommet ud af den helt kolossale mængde af bil-
led- og tekstmateriale, som er udløst af 50 års ak  viteter. På skolens hjemmeside kan 
du fi nde en del af det, som ikke er kommet med i bogen.
50 år er e  er sigende den bedste alder: Ungdommens ”Sturm und Drang” og rast løse 
søgen e  er iden  tet er overstået, og seniliteten er endnu et lille stykke ude i frem-
 den…

Kort sagt: Grenaa Gymnasium er på toppen. 
Men har selvfølgelig som i alle gode eventyr først skullet gå så meget grueligt igennem.
Det var ikke skrevet i stjernerne at der skulle bygges et gymnasium på Heden uden for 
Grenaa, hvor fårene græssede og råvildtet fl okkedes. Og endda få  lkny  et en kost-
skole ”Løvenholm Kollegiet”. Og hvorfor skulle man i øvrigt det, når blot et par elever 
om året drog  l Randers eller Århus for at få en studentereksamen?

Byens ”vise fædre” var ikke i tvivl om, at det var her og nu. Og de fi k selvfølgelig ret! 
Igennem 60’erne steg elevtallet i takt med velstanden og den hur  ge industrialisering 
af Grenaa. Biler blev et næsten almindeligt statussymbol, TV holdt sit indtog, parcel-
husene skød op overalt, og de gi  e kvinder kom for alvor ud på arbejdsmarkedet. Vel-
stand og velfærd e  erfulgte de magre 50’ere.

Et hid  l uset behov for uddannelse opstod i takt med samfundsudviklingen – og blev 
yderligere understreget af opre  elsen af HF i slutningen af 60’erne.
Med ét var social mobilitet gennem uddannelse ikke kun teori. Eleverne strømmede  l.
I 1973 var ”Gamle afdeling”, som den ualmindeligt smukke bygning fra Gravers og 
Richters hånd nu blev døbt om  l, allerede blevet for lille, og en fl ot  lbygning kaldet 
”Ny afdeling” kom  l.
Succes’en er heldigvis fortsat op igennem år  erne, selv om søgningen  l skolen natur-
ligvis har varieret i takt med ungdomsårgangenes størrelse og udbygningen af de øvrige 
gymnasiale uddannelser, HHX og HTX, på Djursland.

I begyndelsen af 00’erne opre  edes en helt ny interna  onal uddannelse på Grenaa 
Gymnasium ”Interna  onal Baccalaureate” – IB i daglig tale. Uddannelsen re  er sig især 
mod unge med interna  onal baggrund, hvoraf mange også har behov for kostskole.
Status er, kort fortalt, en levende og dynamisk skole med elever fra Djursland samt en 
række andre lande! Lige fra Tyskland over Georgien  l Kina. Her mødes dagligt sprog 
og kulturer fra hele verden i et fællesskab, der handler om uddannelse, men også om 
fællesskab på tværs af landegrænser og kulturer.
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Gymnasiet er for eleverne! Opgaven er at lære de unge at navigere gennem ud dan-
nel sessystemet, men også, og især, at de unge lærer at navigere som myndige og an-
svarlige borgere i et demokra  sk samfund.

Disse helt grundlæggende formål var og er Grenaa Gymnasiums fornemste opgave.
Med disse ord vil jeg lykønske skolen med jubilæet og sige tak  l alle elever og med-
arbejdere, der har ha   deres gang på skolen i løbet af de 50 år.

Det er jer, der har løst opgaven  l UG med kryds og slange!
 

Grenaa Gymnasium i september 2011

Rektor Ole Fjord

Ole Fjord
Rektor
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Grenaa Gymnasium kan i år fejre sit 50-års jubilæum. De fem år  er vil blive behandlet 
hver for sig. Men derudover skal vi  l indledning høre forhistorien og  l slut kaste et 
blik ud i frem  den.

Lad os begynde med forhistorien: 

La  nskolen i Grenaa
Der blev e  er reforma  onen opre  et la  nskoler i alle danske købstæder – og Grenaa 
var ingen undtagelse. Vi ved, at skolen i 1558 fi k lokaler i provstegården på Østergade, 
og vi ved, at denne skole brændte sammen med hele den østlige del af Grenaa i 1649. 
1664 rykkede skolen dere  er ind i Lillegade 12. 
Men søgningen  l skolen var meget lille, og en lukning truede allerede i slutningen af 
1600-tallet. I 1740 blev den en realitet, og der skulle here  er gå 221 år, før skolen 
gen opstod i en ny  ds klædedragt. Tavlen med den gamle la  nskoles rektorer kan dog 
stadigvæk ses på Djurslands Museum, og en kopi opbevares på Grenaa Gymnasium. 
Et andet levn fra den gamle skole er Blichfelds Legat, der blev inds   et i 1736 af en af 
la  nskolens hørere Frands Knudsen Blichfeld. Legatet skulle gå  l en ”fa   g og fl i   g” 
elev  l indkøb af klæder og undertøj. Det uddeltes e  er 1740 fra Randers lærde skole 
 l en fa   g og fl i   g elev fra Grenaa-området, men vendte ved Grenaa Gymnasiums 

opre  else  lbage  l hjembyen og har lige siden været uddelt hvert år  l en elev med 
”god skoleholdning”. Det sociale formål har man opgivet. 

Det moderne Grenaa Gymnasiums forhistorie: de første ini  a  ver
Det første ini  a  v  l at få et gymnasium i Grenaa blev taget af borgmester Pallesen (V) 
og Grenaa Byråd i 1936. Der blev holdt et møde med statens gymnasieudvalg i 1938. 
Mødets resultat blev, at gymnasieudvalget lovede at tage sagen op. Det skete ikke før 
besæ  elsen, og dere  er lå sagen som så mange andre s  lle under besæ  elsen. 
Dog blev det foretaget en fornyet henvendelse  l undervisningsministeriet i 1944,og 
selv om der ikke kom noget konkret ud af det, kom der et nyt perspek  v i sagen, idet 
ministeriet godt nok afviste tanken om et statsgymnasium eller et statskost gymna-
sium i Grenaa, men sam  dig gjorde opmærksom på, at Grenaa Byråd kunne opre  e 
et kommunalt gymnasium, som staten e  er gældende regler kunne yde  lskud  l.  
E  er besæ  elsen gjorde de usikre økonomiske forhold og manglen på materialer det 
foreløbig umuligt for Grenaa Byråd at arbejde videre med gymnasieplanerne. Til gen-
gæld var der andre, der i begyndelsen af 1950´erne begyndte at arbejde for et gym-
nasium på Djursland.

”Et jysk Herlufsholm” på Løvenholm
Løvenholm Gods ejedes fra 1929 af teks  lgrosserer, senere ho  ægermester Valdemar 
U  ental. Han var gi   med en da  er af den sidste lensgreve Scheel på Gl. Estrup.  
Ægte skabet var barnløst, og derfor opre  ede U  ental ved fundats af 25. januar 1947 
Løvenholm Fonden, som blev indsat som universalarving e  er U  ental, og hvis formål 
var ”at opre  e og drive en kostskole af lignende karakter som Herlufsholm på Løven-
holm Gods og med Løvenholm Slot som skolens hovedbygning”.
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U  ental døde i 1951, og fondens formue vurderedes på de  e  dspunkt at være ca. 
4 mill. kr., stort set svarende  l værdien af Løvenholm Gods. Det rakte ikke  l opret-
telsen af det ønskede gymnasium og kostskole. Derfor skulle midlerne i første omgang 
gå  l at ”planlægge og forberede opre  elsen af den nævnte skole”.

Løvenholm eller Grenaa?
Der kan ikke være tvivl om, at Løvenholm Fondens opre  else har været med  l at 
vække Grenaa Byråd, for Grenaa kunne ikke være  lfreds med et gymnasium så langt 
væk som Løvenholm, og man må  e se i øjnene, at hvis Løvenholm-planerne realise-
redes, så kunne et gymnasium i Grenaa i bedste fald have lange udsigter. 
Allerede i 1952 gjorde byrådet undervisningsministeriet opmærksom på Grenaa Bys 
fortsa  e interesse i opre  else af et gymnasium i Grenaa. E  er et off entligt møde om 
sagen i Grenaa i marts 1953 blev der opre  et et gymnasieudvalg, der nedsa  e et 
snævert arbejdsudvalg med borgmesteren som formand med det formål at arbejde 
for et gymnasium i Grenaa.
Grenaa Byråd havde siden 1946 ha   socialdemokra  sk fl ertal med Aksel H. Hansen 
som borgmester. Den socialdemokra  ske borgmester arbejdede op gennem 1950´erne 
intenst for at skaff e fl ere industrivirksomheder  l Grenaa, og han indså, at et gymna-
sium var en bydende nødvendighed, hvis det skulle lykkes at skaff e nye virksomheder 
og deraf følgende  lfl ytning  l byen og området. Virksomhederne e  erspurgte uddan-
net arbejdskra  , og  lfl y  erne forlangte uddannelsesmuligheder for deres unge. Der-
for blev gymnasiet også i høj grad borgmester Aksel H. Hansens sag, og han blev e  er 
gymnasiets opre  else og frem  l amtsovertagelsen en trofast stø  e for det.
Men ved et møde om sagen i undervisningsministeriet gjorde undervisningsminister 
Flemming Hvidbjerg det klart, at ministeriet under de stramme økonomiske forhold 
ikke kunne stø  e yderligere gymnasiebyggeri, hverken statsligt eller kommunalt. Sagen 
var dere  er igen havnet i et dødvande, og det nedsa  e udvalg og arbejds udvalg kom 
aldrig yderligere i funk  on. 
Til gengæld skete der i 1955 noget afgørende på Løvenholm, idet Løvenholm Fonden 
– trods stor usikkerhed og indre uenighed om økonomien - lancerede en konkret plan 
for et gymnasium med  lhørende kostafdeling for mandlige elever på Løvenholm 
Gods. Fonden optog på grundlag af den nye plan forhandling med undervisningsmini-
steriet, hvis godkendelse var nødvendig.
Here  er sad man altså i ministeriet med to ansøgninger om et gymnasium på Djurs-
land: et fra Løvenholm Fonden og et fra Grenaa Byråd. 
Valget var ikke givet på forhånd. Grenaa kunne påberåbe sig at repræsentere den 
største befolkningskoncentra  on på Djursland, samt poli  sk vilje og økonomisk for-
måen  l at opføre de nødvendige bygninger. Men her overfor havde Løvenholm den 
fordel, at bygningerne allerede var der og lå centralt placeret midt på Djursland.
Men sandheden om Løvenholm-planerne var også, at nok var godset centralt pla-
ceret, men  l gengæld midt i et temmelig befolkningstomt område, hvad der ville 
betyde store transportproblemer for stort set alle de elever, der ikke kom  l at bo på 
kostafdelingen. Her  l kom, at bygningerne på Løvenholm var fredet i klasse A og var 
uegnede  l skoleformål, og avlsbygningerne var lige så uegnede  l indretning  l sove-

Tavle med navne på rektorer ved La  nskolen
 Løvenholm Gods
 Herlufsholm

 Ho  ægermester Valdemar U  ental
 Borgmester Aksel H. Hansen (S) og

 byrådsmedlem Jens Anker Udsen (S)
 Borgmester Aksel H. Hansen

 og rektor Johannes Hoff meyer



sale. Løvenholm-planerne indebar derfor reelt store udgi  er  l nybyggeri – og det var 
et spørgsmål, om fonden nogen sinde ville blive i stand  l at lø  e opgaven.
To gymnasier på Djursland var udelukket – det vidste alle. Men hvad ville ministeriet 
lægge vægt på? Skulle det være Løvenholm eller Grenaa?

Afgørelse!
I første omgang lurepassede ministeriet med henvisning  l, at der ikke var økonomisk 
mulighed for at bygge nye gymnasier i Danmark. Men i 1958 blev gymnasiespørgsmå-
let pludselig igen højaktuelt. Det skete, fordi der blev vedtaget en lov, der ville betyde 
væsentligt forbedrede dri  svilkår for ikke-statslige gymnasier. Det var den økonomi-
ske højkonjunktur, der nu åbnede op for muligheden for at bygge gymnasier i hid  l 
gymnasietomme egne af landet. Sam  dig var den socialdemokra  ske regering blevet 
meget opmærksom på nødvendigheden af at højne uddannelses niveauet i landet, 
hvis højkonjunkturen skulle udny  es  l at skabe ny vækst og opbygge det velfærds-
samfund, der begyndte at tegne sig som en realis  sk mulighed. 
Både Løvenholm Fonden og Grenaa Byråd foretog nu fornyede henvendelser  l 
undervisningsministeriet. Grenaa Byråd fi k på ini  a  v af skoleudvalgets formand, 
vice borgmester Jens Anker Udsen (S) og med stø  e fra opposi  onens leder provst H. 
K. Hein (V) i slutningen af 1958 udarbejdet en undersøgelse, der viste behovet for et 
gymnasium i byen, og på det grundlag havde en repræsenta  on fra Grenaa møde 
med ministeriet i marts 1959. Sam  dig havde Randers Amtsråd fået udarbejdet en 
redegørelse, der konkluderede, at der var behov for nye gymnasier i både Hobro, 
Randers og Grenaa. Også denne redegørelse blev sendt  l ministeriet.
10. juli 1959 modtog Grenaa Byråd here  er ministeriets godkendelse af, at der opret-
tedes en kommunal gymnasieskole i Grenaa. Gennembruddet var en realitet.
Løvenholm Fonden har gennem sine kontakter  l ministeriet været klar over, hvad vej 
vinden blæste, for den var i maj 1959 kommet med et kompromisforslag om at bygge 
gymnasiet i Auning, men have kostskolen på Løvenholm. De  e forslag vakte dog ikke 
interesse nogen steder – mindst af alle i Grenaa.
Løvenholm Fonden, ved dets administrator professor Howard Grøn, henvendte sig 
here  er  l Grenaa Byråd og  lbød et samarbejde. Resultatet blev en a  ale om, at 
fonden gav et  lskud på 300.000 kr.  l opførelsen af det kommende gymnasium, og at 
fonden skulle opføre og drive et kollegium, Løvenholm Kollegium, i umiddelbar nær-
hed af gymnasiet. Kollegiet skulle i overensstemmelse med ho  ægermester U  entals 
ønsker kun optage mandlige gymnasieelever.
Straks e  er ministeriets godkendelse i juli 1959 gik man i Grenaa Byråd i gang med at 
forberede opre  elsen af gymnasiet, herunder opførelsen af bygningerne. 2. septem-
ber forelå ministeriets godkendelse af planer og overslag, samt  lsagn om stats  l-
skuddet  l opførelsen på 25%. I december 1960 kom ministeriets igangsætnings-
 lladelse, og dermed var scenen klar  l påbegyndelse af opførelsen af Grenaas nye 

kommunale gymnasium straks e  er nytår.
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 Embedet som rektor for
 Grenaa kommunale Gymnasium
 slåes op i 1961

 Grenaa by 1961
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Begyndelse og vækst
En kold januardag i 1961 kunne første spades  k  l Grenaa Gymnasiums nye bygninger 
endelig tages. Det skete på ”Heden” syd for byen, ved den nye ringvej mellem Århus-
vej og havnen. O  e måneder senere, den 14. august 1961, kunne man holde rejse-
gilde og grundstensnedlæggelse med deltagelse af bl.a. undervisningsminister Jørgen 
Jørgensen.
Man havde håbet på at kunne begynde undervisningen i et halvfærdigt byggeri  l 
skoleåret 1961-62, men det viste sig hur  gt urealis  sk. I stedet viste det sig muligt at 
leje lokaler på Teknisk Skole på Vestervej. Her begyndte undervisningen dagen e  er 
rejsegildet –  l rådighed var tre undervisningslokaler og et lærerværelse. 
Som rektor blev ansat lektor ved Holte Gymnasium, Johs. Hoff meyer, der i øvrigt var 
barnebarn af en af foregangsmændene i Grenaa omkring århundredski  et, apoteker 
Hoff meyer. Det var også e  er en del vanskeligheder lykkedes at få et fuldt lærer kolle-
gium på i alt 6 lærere – alle mandlige, naturligvis…
Grenaa Gymnasium begyndte sin  lværelse med 65 elever i alt, nemlig en nysproglig 
og en matema  sk gymnasieklasse og en 1. realklasse. Det sidste kan være over-
raskende i vores egen  d, men var dengang en selvfølge. Man var allerede fra 1. real 
sporet ind på en boglig retning, og hvis man ønskede at fortsæ  e i gymnasiet, skete 
det almindeligvis e  er 2. real, selv om realskolen var tre-årig og altså også havde en 
3. real.
Fra det følgende skoleår var byggeriet af gymnasiet nået så langt, at man kunne be-
gynde undervisningen her – det skete fra august 1962. Gymnasiet var foreløbig den 
eneste bygning i området, og de eneste levende væsner, der færdedes omkring det, 
var fasaner, harer og rådyr – et påskønnet syn fra vinduerne, når undervisningen ikke 
formåede at fange hele opmærksomheden.
Allerede fra skoleåret 1962-63 blev der to matema  ske klasser og to nysproglige på 
en gymnasieårgang, og to realklasser på en realskoleårgang. Året e  er var skolen 
fuldt udbygget med tre gymnasieårgange og tre realskoleårgange. 

 Rejsegilde 1962
 Rektor Hoff meyer indmurer 
grundstensdokumentet
 Aksel H. Hansen taler ved 
rejsegildet - bl.a. ses 
undervisnings minister

 Jørgen Jørgensen

 Grundstensdokumentet
 Teknisk skole i 60’erne
 Grenaa Gymnasium i

 HVEM HVAD HVOR 1965

Den store danske Ordbog om GG´s mo  o:

”navigare necesse est, vivere non est necesse (lat. ’det er nødvendigt at sejle, 
ikke at leve’), med disse ord gav Pompejus i 56 f.Kr. ordre
 l at trodse vejret og sejle en livsnødvendig last korn
 l Rom. Det bruges om situa  oner, hvor fællesskabets

interesser går forud for den enkelte”. Det svarer pænt
 l rektor Hoff meyers personlige udlægning:

”Du kommer ikke igennem livet uden en holdning”.

e
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Men  lgangen  l gymnasiet steg år for år, og ved 1960’ernes udgang var der omkring 
400 elever, og gymnasiet var i akut pladsmangel. Kommunalreformen i 1970 betød 
dog en midler  dig udsæ  else af en ellers indlysende nødvendig udvidelse. 
Der var 1960’erne igennem et meget tæt samarbejde mellem gymnasiet ved rektor 
Hoff meyer og Grenaa Byråd ved skoleudvalgets formand og borgmesteren. I Grenaa 
Byråd var der en god por  on stolthed over, at Grenaa var blevet gymnasieby, og en 
erkendelse af, at med byens vækst fulgte også forpligtelsen  l at sørge for uddannelses-
muligheder for byens og oplandets unge.

”Et gymnasium” – hvad er det for noget?
Men hvad var et gymnasium egentlig for noget? Det var nok de færreste i Grenaa, der 
på de  e  dspunkt var klar over det, selv om en viden herom naturligvis spredte sig 
langsomt i by og opland igennem 1960’erne.
Gymnasiet ansa  e i 1962 sin første sekretær, Gerda Vester, godt nok på mindre end 
halv  d – regnskabet klarede kommunen, så jobbet var endnu  l at overskue. Gerda 
Vester var nok den af de ansa  e på skolen, der var i tæ  est kontakt med byen, og hun 
har fortalt: ”Det var jo noget helt nyt her i byen, og jeg anede knap nok, hvad et gym-
nasium var for noget og endnu mindre, hvad jeg gik ind  l som sekretær sådan et 
sted”. Gerda Vester oplevede, at man ude i byen betragtede det nye gymnasium som 
et meget fi nt sted, og en  tel som ”adjunkt”, der blev udtalt a-djunkt, var ikke hver-
dagskost og ikke nem at forstå betydningen af for folk på gaden i den udprægede 
industriby Grenaa. De første lærere på gymnasiet kunne da også bere  e, at de blev 
behandlet med næsten ærefrygt, når de handlede i byens bu  kker – og at lærerne i 
begyndelsen på det nærmeste ingen kontakt havde med byens borgere, lige bortset 
fra netop at komme i bu  kkerne. Det var en selvfølge, at hvis man blev ansat på gym-
nasiet i Grenaa, så fl y  ede man  l byen. Alt andet ville være alt for besværligt – og 
sikkert heller ikke velset. Men hvordan ”adjunkter” og ”lektorer” skulle passes ind i 
provinsbyens sociale rangdeling, det var ikke lige  l at gribe.

 Skolens første lærere - rektor Hoff meyer 
med Steen Ostenfeld, P.G. Lange,

 Chris  an Lehn, Børge Korsgaard,
 Ove Hammer Pedersen
 Rektor Hoff meyer,

 Borgmester Aksel H. Hansen, 
undervisningsinspektør Sigurd Højby
 Aksel H. Hansen holder tale i festsalen 
ved indvielsen i 1963
 Ove Hammer Pedersen underviser

Viceborgmester Thorkil Christensen i sin tale  l studenterne
på rådhuset juni 1966:

”I må endelig ikke tro, at det er for jeres blå øjnes skyld, at vi ofrer så 
mange penge på gymnasier og universiteter. Det er ren og skær egoisme 
fra samfundets side. Jeres lærdom får I for samfundets skyld. Samfundet 
kan slet ikke undvære den viden, der gives jer i de unge år.”

 Rektor holder tale ved grundstens-
 nedlæggelsen
 GG i 60’erne
 Udendørslampe på GG.

 Arkitekt Henning Larsen
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På mange måder var gymnasiet naturligvis et fremmedelement i byen. Men det var 
netop opre  et for at råde bod på det uddannelsesmæssige vakuum i byen og på 
Djursland – og Grenaa Gymnasiums posi  on i forhold  l omgivelserne var langt fra 
enestående for  den. Det socialdemokra  ske velfærdssamfund var under opbygning, 
og et væsentligt element i det var at øge det generelle uddannelsesniveau og få de 
hid  l uudny  ede ”intelligensreserver” frem i lyset, bl.a. ved at placere gymnasier i 
hid  l gymnasiefremmede områder. 

Den nye bygning
17. september 1963 kunne de nye bygninger offi  cielt indvies. Here  er fulgte hur  gt 
gymnas  ksal, rektorbolig og pedelbolig, og endelig i 1965 Løvenholm Kollegium, der 
kom  l at ligge lige over for gymnasiet. Disse bygninger blev i 70’erne omgivet af 
Søndre Skole, den nye handelsskole og biblioteket og udgør sammen med dem i dag 
en vellykket arkitektonisk helhed.
Arkitekter bag byggeriet var Gravers og Richter, og der var enighed om, at de havde 
 lført Grenaa en virkelig smuk bygning. Den lave, fl ade bygning med de forskudte 

bygningsblokke falder fi nt ind i det omgivende fl ade landskab. Materialerne er røde 
teglsten, træ og glas, og bygningen blev i 1965 belønnet med den fornemme ”træ-
pris”, ikke alene for en forbilledlig brug af træ, men også for den arkitektoniske helhed 
– ”foreningen af brugsmæssige og tekniske krav i et samlende kunstnerisk udtryk”, 
som det hed ved overrækkelsen.
Grenaa Gymnasium var Danmarks første fagklassegymnasium, d.v.s. at eleverne ikke 
havde et hjemlokale, men skulle bevæge sig fra faglokale  l faglokale alt e  er, hvad 
skoleskemaet dikterede. Derfor blev en centralgarderobe  l bøger og tøj et væsentligt 
element. Fagklassesystemet slog vel ikke 100% igennem i den danske gymnasieskole, 
men hjemklassesystemet er endeligt opgivet. På det område var Grenaa Gymnasium 
forud for sin  d og blev da også besøgt af stort set alle, der skulle i gang med nyt gym-
nasiebyggeri.
Indendørs var bygningen stadigvæk umiskendeligt præget af ”elitegymnasiet” – her 
kan man måske  l gengæld tale om, at Grenaa Gymnasium var bage  er sin  d. Der er 
meget højt  l lo  et, der er søjler i næsten klassisk s  l i vandrehallen, og farverne er 
kolde, blå og hvide. Og for at sæ  e trumf på, så er der i guldbogstaver over udgangen 
fra hallen indsat et la  nsk mo  o: ”Navigare necesse est, vivere non est necesse”. 
Til ære for dem, der ikke lige har de klassiske citater præsent, er mo  oets oprindelse 
forklaret i en niche ved siden af, sammen med en buste af mo  oets ”fader” Pompejus. 
Men hvad den dybere mening er bag de fi ne ord, har i  dens løb givet anledning  l 
mange diskussioner både lærere, elever og forældre imellem. Lad os her holde os  l, 
at det er noget med, at det kan være nødvendigt at sæ  e egne bekvemme hensyn  l 
side i en højere sags tjeneste – en god og velment ballast at give de unge mennesker 
med ud i livet. Og sikkert et udtryk for historikeren rektor Hoff meyers lære af besæt-
telsen og hans interesse for det sønderjyske spørgsmål. 

 3.g mat. klasse og
 Eigil Crone - august 1965
 Grenaa Byråd på besøg

 Forårskoncert
 Harald Isenstein’s relief i forhallen
 Karakterbog fra 1960’erne
 PH lampe i festsalen
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 Forårskoncert 1966
 Kongeligt porcelæn med logo - gave  l 
Grenaa Gymnasium fra Grenaa Byråd
 Student 1964

Nye muligheder
Når gymnasiet signalerer ”elitegymnasium” skal man lige huske på, at da gymnasiet 
blev bygget i begyndelsen af 1960´erne havde man godt nok taget hul på ”de glade 
tressere”, men hvad det skulle indebære af ungdomsoprør og kvindebevægelse – det 
vidste man ikke dengang. Og da ungdomsoprøret kom  l Grenaa med et par års forsin-
kelse, må det slås fast, at 1960´erne på Grenaa Gymnasium var præget af ”den gamle 
orden” – vi skal hen i de allersidste to år af år  et, før man aner, at et opbrud er på vej.
Derimod var der ”opbrud” på anden vis, nemlig ved at hid  l helt gymnasiefremmede 
miljøer nu fi k mulighed for at sende deres unge på gymnasium. Det gjaldt ikke alene 
de unge i Grenaa by, men i endnu højere grad de unge fra resten af Djursland,  l Mols 
og Rønde mod syd, og Auning mod nord. Professor Henning Salling Olsen har i 25-års 
jubilæumsskri  et fra 1986 forklaret, hvad gymnasiet kom  l at betyde for ham, der 
kom fra Auning fra en absolut ikke velhavende familie: 
Han var  l oplysningsmøde på Grenaa Gymnasium sammen med sine forældre i maj 
1963, og fortæller, at ”rektor Hoff meyer havde en beroligende indfl ydelse på mig og 
mine forældres fornemmelser af, hvor farligt det var at tage springet. Det kunne aldrig 
være lykkedes for f.eks. Randers Statsskole…der hid  l havde været rammen om det 
lidt mys  ske skolemæssige liv som byens rela  ve overklassebørn førte. Lægens og 
sagførerens børn, og godsejerens og foderstoffi  rmaets ejers børn gik nemlig ikke i 
skole som andre børn…det selskab ville jeg aldrig have bare overvejet at melde mig 
ind i. Men et nyt gymnasium med en fl ink rektor – OK”.
Det nye gymnasium i Grenaa blev redskabet  l ”mønsterbrydning” for mange af 
Djurslands unge. På landsplan steg andelen af unge, der søgte gymnasiet eller et 
studenterkursus fra omkring 10% i begyndelsen af år  et,  l omkring det dobbelte, 
20%, i slutningen af år  et. På Djursland steg den fra stort set nul  l at nærme sig 
landsgennemsni  et.

 Grenaa Gymnasium 
omkring 1965
 Nyerhvervet maleri 
(Seppo Ma   nen) 
beundres. Gave fra 
Ny Carlsbergfondet
 Elevbladet 
LYNGPOSTEN

Rektor Hoff meyer ved transloka  onen i juni 1968:

”Der er aldrig oplevet så mange dårlige resultater ved eksamen som i år… 
S  kprøver viser, at det gælder hele landet. Kravene er ikke blevet skær-
pede, men arbejdsinds  llingen er mindre posi  v. Der er for meget i  den, 
der spreder, og det er, som om man ikke vil erkende, at det er svært
at gå i gymnasiet. Hvis man ikke forstår at sæ  e 
hele sin arbejdsindsats ind i de tre år, skal man 
blive herfra.
Det er urimeligt, at samfundet skal investere
ca. 10.000 kr. årligt i et ungt menneske, som
blot går i gymnasiet for at få  den  l at gå”.  
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Faglighed – men med mere…
Gymnasiets opgave var naturligvis først og fremmest at give Djurslands unge en ud-
dannelse. Fagligheden var grundlaget for skolen.
Men det la  nske citat i vandrehallen over skolens udgang signalerer, at ud over faglig-
heden drejer det sig også om livsværdier –  l den faglige ballast hører også en moralsk.
Rektor Johs. Hoff meyer har udtalt, at ”kun et skoleliv med mange ak  viteter og engage-
menter hos eleverne i forbindelse med den faglige uddannelse gør et gymnasium  l en 
rig  g skole”. Historikeren Hoff meyer var ikke upåvirket af Grundtvig og højskolen.
Rektor og lærerne stø  ede helhjertet op om elevernes ak  viteter i retning af sociale 
arrangementer på skolen. Koncerter, skolekomedier, foredrag. Eleverne opre  ede en 
skoleforening og kaldte den ”Olympos” – de var selv med på klangen af det klassiske 
– og dens bestyrelse beslu  ede, at festerne var uden spiritus. Hvilket dog bare betød, 
at eleverne før og under festerne fl i   gt besøgte diverse ”lagre” i buskene udenfor, 
husker fl ere lærere. Olympos skaff ede mange kendte og inspirerende foredragshol-
dere  l skolen og var på mange måder med  l at ”opdrage” eleverne  l at begå sig i 
demokra  ets krinkelkroge.
Forældrene dannede en stø  eforening ”Grenaa Gymnasiums Venner”, der stø  ede 
lejrskoleak  viteter, udsmykning af skolen m.m. Foreningen bestod  l midt i 1970’erne. 
Der var naturligvis en helt særlig ”pionérånd” over skolens første  år. Alt var nyt, og 
både elever, lærere og forældre følte, at de var med  l at skabe noget nyt og værdi-
fuldt. ”Hvad end vi fandt på af pædagogiske projekter blev de aldrig bremset af rek-
tor”, husker Eigil Crone, der blev ansat i januar 1965. 

 GG’s 1. studenterårgang 1964
 Transloka  onen i festsalen (bemærk 
placering af studenterne på scenen)

Eigil Crone husker at den ”lårkorte” mode sidst i 1960´erne
gav problemer:

”Ved afslutningen og overrækkelsen af eksamensbeviserne var der
de første år ikke fl ere end at studenterne alle kunne sidde på scenen
og se ud over forældreforsamlingen.
Omkring 1970 da kjolerne blev meget
korte mente Hoff meyer at det var
”forstyrrende” og here  er har
studenterne siddet nede i salen”. 

 Rektor og skuespiller Palle Huld
 Adjunkt P.G. Lange tager imod

 skuespiller Ingeborg Brahms
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Til pionererne hørte også skolens første sekretær, Gerda Vester, og pedelparret Aksel 
og Gudrun Nørregaard. Gerda styrede administra  onen med usvigelig sikkerhed, 
Aksel holdt bygningerne i fl o  este stand og grusede og skovlede sne uden at kny fra 
kl. 5 på de kolde vintermorgener, og Gudrun sørgede for borddækning og servering 
ved lærerfrokoster og arrangementer. Alle tre var med  l at sprede en tryg og hyggelig 
stemning på skolen. Det samme var rengøringsassistenterne, der holdt den fi ne nye 
skole pertentligt rent – men dem så ingen andre, for de var i sving  dligt om morge-
nen og havde forladt bygningerne, når lærere og elever ankom. Orden og renlighed 
overalt blev oplevet som en selvfølge.

”En overskuelig og tryg atmosfære”
Omgangstonen på gymnasiet var, set i  lbageblikkets klare lys, stadigvæk præget af, 
at det opfa  edes som noget helt særligt at gå på gymnasiet og af, hvad man mente 
hørte sig  l i den anledning. 
Der var morgensang på klassisk manér, med enkelte fælles meddelelser, der kom fra 
rektor  l eleverne – kun de sidste par år af tresserne begyndte eleverne så småt også 
at optræde fra talerstolen. Eleverne rejste sig høfl igt for læreren ved  mens begyn-
delse, og deres påklædning var pæn og ordentlig, og håret nydeligt kortklippet. Ved 
transloka  onen optrådte rektor i kjole og hvidt, og senere dansede eleverne rundt 
om Søren Kanne-statuen på Torvet, og i hvert fald de første år mødte man op på råd-
huset og fi k nogle kloge ord med på den videre færd ud i livet fra borgmester Aksel H. 
Hansen. Selvfølgelig sagde eleverne ”De”  l lærerne, og lærerne sagde ”De”  l rektor 
og var som udgangspunkt også ”Des” indbyrdes.
Vedr. undervisningen skriver Dorte Langguth, elev 1962-65, i 25-års jubilæumsskri  et: 
”Vi spurgte ikke ”Hvorfor?” eller ”med hvilket formål?”. Formålet var ligesom en del af 
ins  tu  onen, og fa  ede vi det ikke umiddelbart, var vi nok  lbøjelige  l at søge år-
sagen i vores egen intellektuelle uformåenhed”. 

Mads Nikolajsen om drengeidræt og kolde afvaskninger i 1960´erne:

”Autoritet herskede i særlig grad i idræt, og i ganske særlig grad i drenge-
idræt. Bruserne var bag en mur, og vi drenge stod på række på vej ind  l 
bruseafsni  et, hvor man langsomt rykkede fremad fra bruser  l bruser, 
slu  ende med den kolde bruser som den sje  e og sidste. Ved den kolde 
bruser var et kikhul ud for den centrale
vandhane, hvor læreren stod. Gennem
lugen holdt han øje med, at alt gik  l
som det skulle, herunder at alle kom
under den kolde bruser”. Torvet i Grenaa 1964

 GG’s pedelpar gennem mange år
 Aksel og Gudrun Nørregård
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”En overskuelig og tryg atmosfære”, sådan husker Dorte Langguth og mange andre 
elever det – ja, men ude i den store verden begyndte der at ske noget nyt – ungdoms-
oprøret var på vej, mest koncentreret om året 1968, hvor ”verden gik helt af lave”. Det 
gjorde den dog ikke i Grenaa – vi skal ind i næste år  , før ungdomsoprøret for alvor 
skyller ind over Grenaa og sæ  er nye standarder på byens og landsdelens gymnasium. 
Men nye  der var på vej - også organisatorisk. Kommunalreformen 1970 betød, at 
gymnasiet skulle overtages af det nye Århus Amt. Og i 1966 var der blevet indført en 
helt ny uddannelse, Højere Forberedelseseksamen, HF, især beregnet  l at opfange 
de ”intelligensreserver”, der i første omgang ikke var kommet ind på en adgangs-
givende ungdomsuddannelse. Realskolen skulle  l gengæld integreres i folkeskolen 
som 8., 9. og 10. klasse. 
1969 begyndte ”udfasningen” af realskolen på Grenaa Gymnasium, og sam  dig be-
gyndte indkørslen af HF med opre  elsen af to 1. HF-klasser. Året e  er kom igen to 
1. HF-klasser  l. De fem realklasser (to på de første to årgange, én på sidste årgang) 
afvikledes dere  er i årene 1969-71. 
Afviklingen af realskolen og opre  elsen af HF indvarslede helt nye  der i det følgende 
år   for den endnu ikke   år gamle skole. 
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 Studenter 1964 i Kannikegade
 Dans om Søren Kanne, Grenaa Torv 1964
 Biler ved transloka  onen 1964

 Rektor Hoff meyer ved transloka  onen
 Pompejus

Rektor Hoff meyer ved transloka  onen juni 1969:

”Vi er glade og stolte over vore tekniske bedri  er. Inden august når vi 
månen og rækker ud e  er planeterne. Vældigt, hvad mennesket vover.
Sam  dig overfl ødiggør vi mere og mere os selv ved nye maskiner, og vi 
registrerer hinanden som aldrig før. Mennesket er ved at ende som et 
eneste stort hulkort endda på ferie, undtagen nogle  mer onsdag og
torsdag, hvor maskinerne nødtør  igt må e  erses, så arbejds  den ikke 
unødigt forlænges. Fagre nye verden.”
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Opbrud
I et interview i anledning af sin 60-års fødselsdag i maj 1969 kunne rektor Johs. Hoff -
meyer med stolthed konstatere, at Grenaa Gymnasium nu havde 380 elever og 27 
lærere, og at gymnasiet om en måneds  d kunne dimi  ere 86 studenter. Impone-
rende, når man betænker, at der   år  dligere formodedes at have været en halv snes 
unge på Djursland, der årligt fi k en studentereksamen, enten ved at tage  l Århus eller 
Randers, eller ved at tage på kostskole. Grenaa Gymnasium havde helt klart gjort en 
uddannelsesmæssig forskel på Djursland. 

Vækst og ændringer
Imponerende. Ingen kunne fores  lle sig, at det følgende år  , 1970’erne, skulle vise sig 
at byde på nær en fordobling af disse i sig selv imponerende tal. I 1979 var der 
6 eller 7 gymnasieklasser og 3 HF-klasser på hver årgang og i alt 650 elever og 62 læ-
rere på Grenaa Gymnasium. Bag udviklingen lå både, at ungdomsårgangene blev 
større og at en større procentdel af de unge søgte en ungdomsuddannelse. 
Det forandrede atmosfæren på skolen væsentligt, at de 13-16 årige realskoleelever 
forsvandt og ”ersta  edes” af helt voksne HF-elever, der for nogles vedkommende 
havde fl ere års erhvervserfaring bag sig. Men også på lærersiden skete væsentlige 
forandringer, idet de mange nyansa  e lærere for størstedelens vedkommende kom 
direkte fra universiteterne og var præget af studenteroprøret der.
Et afgørende ski  e var det også, at der fra 1970´erne ansa  es lige så mange kvinde-
lige lærere som mandlige, så lærerkollegiet i løbet af år  et kom  l at have ligevægt 
mellem kønnene.
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 Gerda Vester, sekretær på Grenaa 
Gymnasium fra 1962  l 1997

Dagens gang på Løvenholm Kollegium



Undervisningen ændrede sig også væsentligt. Samfundsudviklingen, herunder ung-
doms- og studenteroprør, gjorde en ny bekendtgørelse for gymnasiet nødvendig. Den 
kom i 1971, og den betød både øget elevindfl ydelse og store ændringer i fagenes 
indhold. Væk fra paratviden og alt, hvad der kunne antyde udenadslære. I stedet ele-
vernes ak  ve medvirken  l løsning af problems  llinger, der lignede det, der arbejde-
des med på universiteterne. Man har kaldt det en ”videnskabeliggørelse af fagene”
 – og en kri  sk e  er  d har talt om fagenes ”atomisering” på bekostning af sammen-
hæng. Eleverne skulle være med  l at vælge emner og problems  llinger, som man så 
skulle fordybe sig i, og eleverne skulle være med  l at evaluere undervisningen. 
En helt anden sag var det, at der ved samme lejlighed indførtes lørdagsfri, så elever-
nes ugentlige  metal faldt fra 36  l 30 – og tre år senere kortedes den enkelte  me 
ned fra 50  l 45 minu  er. Det første var en uundgåelig ændring, da den blot fulgte 
den almindelige samfundsudvikling – den anden var led i en besparelse, der fulgte i 
kølvandet på oliekrise og begyndende arbejdsløshed fra 1973. 

Løvenholm Kollegium 
Løvenholm Kollegium havde fået de første alumner i august 1965, men allerede ved 
denne første optagelse havde nogle barske realiteter vist sig. Kollegiet kom  l at stå 
halvtomt de første år. Grundlaget for kostskolerne var simpelt hen ved at falde bort, 
fordi der opførtes stadig fl ere gymnasier i de hid  l gymnasietomme egne af landet. 
Den uholdbare situa  on førte  l, at Løvenholm Fonden anmodede staten om at over-
tage dri  en, og det skete fra skoleåret 1969-70. Men først da det i foråret 1978 e  er 
drøje forhandlinger lykkedes rektor Erling Christensen, der selv var  dligere kostlærer 

70’ERNE   35   34  70’ERNE

 Rejsegilde i ”den nye afdeling” 
1972. Bl.a. ses Carsten Poulsen, 
Bent Ågerup, Kirsten Bjerre, 
Thorkild Clausen, Hanne 
Widahl, Else Juul, Harald 
Berentzen, Dorte Bisgaard, 
Gunnar Thuelsen
 Indvielse af ”den nye afdeling” 
1973. På talerstolen borgmester 
Aksel H. Hansen

 Interiør fra ”den nye afdeling”
 Grenaa Gymnasiums første logo
 Bånd  l båndoptager

Om medbestemmelse i undervisningen, bekendtgørelse for
gymnasiet af 16. juni 1971, § 25:

”Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren enten sammen 
med eleverne udarbejde en plan for arbejdet i e  erårshalvåret eller 
gøre eleverne bekendt med en sådan plan. For de senere faser i
undervisningen gælder, at læreren og eleverne i fællesskab plan-
lægger arbejdet.
Læreren og eleverne drø  er regelmæssigt undervisningen.
Eksamensopgivelse udvælges i samråd med eleverne”.
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fra Nyborg, at få staten  l at købe Løvenholm Kollegiums bygninger og omdanne det 
 l ”Grenaa Gymnasiums Kostafdeling”, fandt man en  lfredss  llende løsning. Dermed 

blev man nemlig frigjort fra kravet om kun mandlige alumner, og fra skoleåret 1978-
79 kunne de første piger optages på kollegiet. 
Selv dere  er kneb det dog med at fylde kostafdelingen op. Rektors næste skaktræk 
blev derfor at få lov  l at opre  e en særlig grønlandsk HF-klasse på Grenaa Gymna-
sium i 1980. De grønlandske elever skulle bo på kostafdelingen, der here  er nærme-
de sig fuld belægning.
Det sidste ”bi  e nøk” blev taget, da kostafdelingen i 1980´erne overgik fra staten  l 
amtet. Århus Amt henviste dere  er eleverne fra Samsø  l kostafdelingen i Grenaa. 
Drømmen om ”et jysk Herlufsholm” på Løvenholm må  e  l gengæld skrinlægges.
I stedet blev det e  er en fundatsændring  l en skovskole i samarbejde med Landbo-
højskolen og Farum Skovdistrikt. Denne skole fungerer endnu i dag.

Tilbygning og overgang  l amtet
I 1969 skrev rektor Hoff meyer i skolens årsskri  : ”1970-71 bliver det tredje år, hvor 
Grenaa Gymnasium, der er bygget  l tre spor, har elever  l seks. Der  l kommer, at 
der er så mange ansøgere  l HF, at vi kunne fylde tre klasser. Vi har imidler  d kun 
plads  l to”. 
En udvidelse var tvingende nødvendig, og det var Grenaa Byråd også indforstået med. 
Men kommunalreformen 1970 betød, at alle kommunale gymnasier skulle overtages 
af de nye større amter. Straks e  er reformen sikrede en a  ale mellem Grenaa Byråd 
og Århus Amt, at byggeriet af en  lbygning, der fordoblede skolens areal, kunne gå i 
gang i 1971.

 Salg af U-landsvarer

Bent Rensch husker fra 1970´erne:

”Også i elevak  viteterne uden for undervisningen sa  e de nye  der sig 
igennem. Som eksempel på et par af de lidt mere løsslupne ak  viteter
(i forbindelse med 3.g’ernes sidste skoledag) var det næsten et fast 
programpunkt at a  olde kapsvømning omkring Eickhoff s ’Dame’ i 
bassinet i forhallen. Det kunne  l nød accepteres, men rektor Hoff meyer 
mente nok, at grænsen var overskredet da eleverne havde kørt en nyansat, 
yngre, kvindelig adjunkts højrøde Citroën 2CV op ad trapperne og placeret 
den i forhallen. ”Få den bil  ernet øjeblikkeligt!!” tordnede rektoren”.
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Fra skoleåret 1973-74 kunne hele udvidelsen tages i brug. Den offi  cielle indvielse 
fandt sted på skolens fødselsdag 17. september 1973, der sam  dig var  -års dagen for 
ibrugtagningen af den oprindelige bygning. Sam  dig med indvielsen beny  ede man 
lejligheden  l at markere Århus Amts overtagelse af gymnasiet, der formelt var sket 
pr. 1. april 1973.
Det er naturligt at sammenligne den oprindelige bygning med udvidelsen, der i øvrigt 
mere end fordoblede gymnasiets areal. Den oprindelige bygning kan vel kaldes funk-
 onalis  sk, men med  lsætning af klassiske elementer, især de kølige blå søjler og 

den øvrige farvesætning. Det er et udtryk for elitegymnasiet, hvilket yderligere frem-
hæves af det la  nske mo  o over indgangshallen.
Udvidelsen signalerer her overfor det brede folkelige ”demokra  ske” gymnasium. 
Farvesætningen præges af de varme røde farver fra teglstenene, og centrum er ikke 
en ophøjet festsal, men et ”folkeligt” samlingsareal med åben egegård, kan  ne, spise- 
og læsesal og et åbent bibliotek. 
De to bygninger demonstrerer i sjælden grad hver sin  dsånd. Og dog er de opført af 
samme arkitek  irma, nemlig i 1961-63 Gravers og Richter, der i 1971-73 ved op-
tagelse af en ny ejer var blevet  l Richter og Kjær. 
Overgangen  l amtet i 1973 betød store ændringer i rektors arbejdsvilkår og for 
admini stra  onen, ikke mindst ved, at gymnasiet nu selv skulle føre sit regnskab – hvad 
kommunens regnskabsafdeling hid  l havde stået for. Men for den menige lærer og for 
eleverne bragte ski  et fra kommune  l amt ikke de store ændringer. Det var der  l 
gengæld en række andre forhold, der gjorde.

 Elever 1975
 Foto fra 3.g’ernes sidste skoledag 1975

 Grenaa Gymnasium på heden med ”den nye afdeling” 1973. Øst for GG ses Søndre Skole

Eigil Crone husker fra 1970´erne:

”En af de få gange, rektor Hoff meyers temperament løb af med ham, var 
da en af de nye ”farverige” ungdomsoprør-lærere sad og strikkede  l et 
lærerforsamlingsmøde. Det var virkelig for galt. Sært at tænke  lbage på, 
for nu  l dags kan lærerne såmænd have deres børn med  l møderne, 
når pasningsmulighederne er udtømte – rent bortset fra, at hønsestrik 
slet ikke mere er på mode”.
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Opbrud!
70´erne bragte markante ændringer i skolens dagligdag – herunder ikke mindst i på-
klædning og omgangsformer.
Lad os begynde med  ltaleformerne. I 1960´erne var lærerne som udgangspunkt Des 
med hinanden, og eleverne sagde De  l lærerne (der svarede  lbage med du!). Da de 
begyndte på gymnasiet i 1971 stod lærerrådets formand op og sagde  l de nye un-
drende lærere, at lærerrådet netop året før havde vedtaget at være dus med hinan-
den. Undrende ly  ede de nye, for de havde aldrig drømt om, at man kunne komme i 
tanker om at  ltale hinanden med De blandt kolleger.
Det hører med  l historien, at samme lærerrådsformand diskret trak de ny  lkomne 
lærere  l side bage  er og fortalte, at det med at sige du  l hinanden, naturligvis ikke 
gjaldt i forhold  l rektor. Han skulle stadigvæk  ltales med De…
De nye lærere gik respektløst rundt i cowboybukser og trøjer, lykkeligt uvidende om, 
at alle lærere bare et par år  dligere var mødt i jakke og pressefolder. Eleverne mødte 
op med langt hår, pigerne smed skørterne og gik også i cowboybukser, jo mere ”tvang-
fri” og unisex´et man kunne markere sig, jo bedre. 
De nye  der gav sig også udtryk i en ændring af morgensang  l morgensamling. San-
gen fra Højskolesangbogen bor  aldt – i stedet blev der a  oldt morgensamling to 
dage om ugen, hvor hovedindholdet var dels rektors og forskellige læreres meddelel-
ser  l eleverne, dels elevernes meddelelser  l hinanden. 
Det kunne f.eks. være meddelelser fra de mange foreninger eller reklame for et eller 
andet arrangement. Og der var rig  g mange foreninger og rig  g mange arrangemen-
ter i 1970´erne! Tidens løsen var ”samfundsengagement”. Det gav sig udslag i et utal 
af poli  ske foreninger og en livlig møde- og foredragsvirksomhed. En ”rød bogcafé” 
blev det også  l. Den solgte socialis  ske skri  er i frikvartererne fra en bod i fælles-
arealet i den nye bygning.

Bent Rensch husker skolekomedierne i 1970`erne:

”E  er midten af 70’erne ebbede det foreningspoli  ske engagement gradvist 
ud. Derimod vedblev skolekomedierne at være et fast indslag i gymnasiet, 
igennem hele 70’erne o  e med markante poli  ske temaer: fx Aristofanes’ 
Kvindernes oprør, Arthur Millers Heksejagt, Jesper Jensen og Per Schultz’
Husker du vor skole  d? Steen Albrechtsen og Jesper Jensens Gøngehøvdingen, 
Kent Andersons Her bor de gale. Folkepensionister og ældre elever blev al  d in-
viteret  l general prøven, og det karakteriserer måske stemningen og holdnin-
gen blandt eleverne at det var tæt på at udvikle sig  l et succeskriterium hvis 
pensionisterne ikke ’kunne tåle mosten’ og forlod fores  llingen før tæppefald”.

 Musiklærer Boje Aagesen 
 dirigerer skolens kor
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Elevforeningen Olympos havde i 1969 opgivet at udgive elevbladet ”Lyngposten”. I 
1972 så et nyt blad dagens lys, med det programma  ske og mere  dssvarende navn 
”Polemiken”. ”Redak  onen har arbejdet meget demokra  sk, men en ansvarshavende 
redaktør var det på grund af presseloven nødvendigt at udnævne”, hed det i bladets 
første nummer. 
Lighed og liges  lling var løsenet. Ingen skulle fremhæves på andres bekostning. Stor 
opstandelse, da en nykåret student ved transloka  onen pure nægtede at modtage et 
 ldelt legat. Elevernes modvilje mod at skille sig ud gav sig også udslag i, at de mødte 

op  l transloka  onen i uformel påklædning – og værst af alt, set ud fra de normale 
borgerlige normers synspunkt: uden studenterhue. På billederne af de afgående stu-
denter og HF-klasser kan man se, at det er fra årgang 1972, at de hueløse hoveder 
begynder at blive almindelige. Man kan nok fores  lle sig diskussionerne i hjemmene 
forud for den hueløse transloka  on, for i hvert fald for studenternes vedkommende 
var de  e at ”få huen på hovedet” det, forældrene med stolthed havde set frem  l si-
den da  erens / sønnens første dag på gymnasiet. HF´erne havde fra begyndelsen ikke 
samme tradi  on, men e  er en overgang med murerkaske  er og anden fantasifuld 
hovedbeklædning ”indførtes” en særlig HF-hue, der i stedet for studenternes røde 
bånd havde et blåt bånd – hvilket der i parentes bemærket absolut ikke lå nogen po-
li  sk manifesta  on i. 
Det skal  lføjes, at ved år  ets udgang var huerne umiskendeligt på vej ind igen. Men 
med en ny betydning, eller i hvert fald en ny begrundelse: i stedet for en markering af, 
at ”herrer vi ere i åndernes rige” nu en markering af glæden ved at have overstået 
skolen og være klar  l at begive sig ud i det ”pulserende” samfund.

 Finn Thorgaard og Jan Petersen 1975 
 Olympos’s formand Sune, som bl.a. har 
udformet programmet her  l højre

 2.g mat-fys., 1976

 Glade elever 1974  Anders Petersen (tv), Ane  e Hjuler Kjær på Varbergfærgen 1978
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Og hvad skulle man så ud  l? I 1960´erne havde svaret været:  l videre uddannelse 
ved universitetet eller en anden højere læreanstalt. De  e var ikke en selvfølge for 
HF´erne, selv om uddannelsen gav adgang her  l. Med den s  gende gymnasiefrekvens 
blev det nu også almindeligt, at studenterne gik videre  l de mellemlange uddannel-
ser eller måske direkte ud på arbejdsmarkedet. Det markeredes også ved, at ordet 
”transloka  on” for markeringen af afslutningen på gymnasie- og HF-uddannelsen 
blev ersta  et af ordet ”dimission”. ”Transloka  on” betyder ”overførelse / oprykning” 
- underforstået:  l en videregående uddannelse, hvorimod ”dimission” slet og ret be-
tyder ”afslutning”. Elitegymnasiet var umiskendeligt på vej ud.

Undervisningen
Undervisningen suppleredes i 1970´erne i s  gende grad med ak  viteter uden for klasse-
lokalet. På skolen med fi lm og foredrag i det nye auditorium, uden for skolen med 
virksomhedsbesøg og studier i naturen og kulturen omkring gymnasiet. Den første 
tværfaglige temauge blev a  oldt i 1975 og havde ”atomkra  ” som emne – på det 
 dspunkt var der planer om opførelse af et atomkra  værk ved Glatved syd for Grenaa 

og deba  en for og imod atomkra   kørte på de høje nagler – og den må  e gymnasiet 
naturligvis tage del i. 

 Administra  ve inspektorer
 Eigil Crone og C.C. Vibjerg, 1978
 HF-studievejlederne Lis Holst Madsen

 og Palle Schødt Rasmussen, 1978
 Gymnasiestudievejlederne

 Carsten Pedersen, Ivar Danø,
 Aage Weigelt, Palle E. Rasmussen, 1978

 Polemiken: 70’ernes elevblad
 - forside + side fra Polemiken
 Røde Næve = rød bogcafé
 Meddelelse fra Røde næve

Bent Rensch husker 70´ernes livlige poli  ske debat blandt eleverne: 

”Elevforeningen Olympos havde i 1969 af mangel på stof opgivet at udgive 
sit blad ”Lyngposten”. I 1972 så et nyt blad dagens lys, med det mere  ds-
svarende navn: Polemiken. Og der var megen, både munter og indædt, po-
lemik på gymnasiet i begyndelsen af 70’erne. Bølgerne gik o  e højt, både i 
Polemiken og ved morgensamlingerne, mellem de mange forskellige ”For-
eninger og frak  oner”, som de forskellige grupper benævnes i årsskri  erne: 
Der var Ak  vistgruppen VS, Danmarks Retsforbunds Ungdom, Konserva  v 
Ungdom, Socialis  sk Arbejdsgruppe, Socialis  sk Folkepar  s Ungdom, DSU 
med Frit Forum, Kvindegruppen (som underskrev sig ”med søsterlig hilsen”), 
Bogcafeen Røde Næve, som underskrev sig ”med
kammeratlig hilsen”), U-landsgruppen Isiolo.
De fl este af grupperne holdt møder i ’elevtemplet’
– ikke langt fra kan  nens udsalg. Her  l kom DKG
(Danske Kristne Gymnasieelever), som holdt ugent  -
lige møder med andagt i cykelkælderen, som de
allernådigst havde fået s  llet  l deres disposi  on”.
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Mere langvarige og ”udenbys” studieture og ekskursioner blev også almindelige. I 
1960´erne havde skolens historie-, geografi - og biologilærere arrangeret ekskursioner 
og lejrskoler på Djursland, o  e med base på Løvenholm. Nu udbyggedes ekskursio-
nerne  l at gå  l Bornholm og Sønderjylland, og inden år  et randt ud var ekskursio-
nerne begyndt at gå  l Finland, London, Paris, Budapest og Prag. 
Grenaa Gymnasium blev i 1973 en af de få gymnasier i Danmark, der kunne  lbyde 
undervisning i russisk. Det blev en tradi  on, at russiskholdet, typisk i samarbejde med 
historie eller geografi , i 2. G tog på studierejse  l Moskva og Leningrad (nuværende 
Skt. Petersborg).
Også hvad angår undervisningsmidler skete der nyt i 1970´erne. Overhead-projekto-
ren holdt sit indtog og blev modtaget med en god por  on skepsis – skulle tavle og 
kridt nu ikke være godt nok mere? 
Et kapitel for sig var sproglaboratoriet, der blev indre  et i den nye afdeling. Her var 
Grenaa Gymnasium helt fremme forrest i feltet, for sproglaboratoriet betragtedes af 
mange sproglærere som løsningen på det kendte problem, at der i en undervisnings-
 me stort set ikke var mere end et par minu  ers ”tale  d”  l hver enkelt elev. I sprog-

laboratoriet kunne alle elever øve udtale og samtale på fremmedsproget - sam  dig. 
Men i slutningen af 1970´erne stod sproglaboratoriet mere og mere tomt, og i det 
følgende år   blev det ombygget  l EDB-rum. Teknikken viste sig upålidelig. Den per-
sonlige undervisning lod sig ikke slå af banen. 

Brev fra Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF
 l Grenaa Byråd 7. januar 1969: 

”Direktoratet så gerne et HF-kursus placeret ved Grenaa Gymnasium
fra og med skoleåret 1969-70. Såfremt byrådet må  e ønske det, er 
direktoratet derfor inds  llet på at godkende opre  elsen af to HF-klasser 
ved Grenaa Gymnasium i skoleåret  1969-70”. 

Den  store danske Ordbog om HF:

”Højere forberedelseseksamen. HF var et særligt dansk forsøg på
at ak  vere den såkaldte intelligensreserve i 1960’ernes dynamiske 
samfundsudvikling. Den blev et populært  lbud  l manden fra ploven
og e  erhånden  l mange unge e  er 10. klasse”.

 Kan  neområdet i 1970’erne
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Rektorski  e 1977
Rektor Hoff meyer var blevet en ins  tu  on i byen og på egnen, og han var kendt for på 
samme  d at være fl eksibel og i stand  l at håndtere  dens voldsomme forandringer 
- myndig og bestemt, så ingen var i tvivl om, hvem der bestemte på ”hans” skole i den 
sidste ende. Hoff meyers indsats var almindeligt respekteret, men intet varer evigt 
– op  l julen 1976 meddelte den nu 67-årige rektor,  l alles overraskelse, sin beslut-
ning om at gå på pension fra 1. marts 1977.
Hoff meyer var  l det sidste Des med lærerkollegiet, og han mødte hver dag op i habit 
og slips. Han havde dog ikke kunnet stå imod elevernes brug af du-  ltalen, selv om 
fl ere kunne bevidne, at det gav nogle voldsomme trækninger de første gange, HF-
eleverne frejdigt sagde du  l ham. Men i stedet for at kaste sig ud i en håbløs kamp for 
at holde på De-formen, accepterede han du  eriet og tog det e  erhånden nærmest 
som et håndslag fra eleverne på, at de accepterede ham – incl. hans autoritet.
Den nye rektor, Erling Christensen, var en ganske anden type. Det vender vi  lbage  l 
i næste år  .

”Uddannelsescenter Grenaa”
Ved indvielsen af  lbygningen i 1973, udtalte rektor Hoff meyer, at ”jeg tvivler ikke om, 
og håber da også, at det nye Grenaa Gymnasium i de næste år  er vil være under-
kastet forvandlingens lov. Jeg tænker ikke mindst på det samarbejde med undervis-
ningen af de 16-19-årige, som gymnasiet, handels- og teknisk skole skal foretage her-
ude på heden i løbet af sandsynligvis ganske få år”.
Ordene afspejler da  dens socialdemokra  ske ønske om et samarbejde, måske i den 
sidste ende sammenlægning, af ungdomsuddannelserne. Århus Amt arbejdede i samme 
retning.

 Gymnasiets nye rektor fra 1977,
 Erling Christensen
 Nye møbler på lærerværelset 1988
 Temauge om ATOMKRAFT. Grundbog  l alle

 Ida Worsaae Petersen med sit første 
russisk hold 1976
 2.x og 2.y i Olsens Turistbus på vej mod 
Järvenpää, Finland 1978

Rektor Erling Christensen om de nye  der e  er hans ankomst:

”Det blev jo en ny genera  on, som tog over. Hvor fru Hoff meyer havde 
været en slags mor for lærerkollegiet, havde Inga et arbejde, der gjorde, 
at hun o  e var væk. Forskellen kom også frem en dag, hvor rektor Hoff -
meyer kom på besøg, hvad han heldigvis o  e gjorde. I hallen så han lidt 
søgende ud, hvorpå Boye – vores musiklærer - sagde  l ham: “Rektor,
Erling er på kontoret”.
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Grenaas tredje skole, Søndre skole, blev i begyndelsen af 1970´erne opført som nabo 
 l gymnasiet mod øst. Sammen med Søndre skole opførtes en svømmehal, som også 

fra starten kom  l at indgå i idrætsundervisningen på Grenaa Gymnasium. I sidste 
halvdel af 1970´erne kom det nye bibliotek  l nord for gymnasiet. Dets placering tæt 
på gymnasiet blev en stor gevinst for undervisningen, ikke mindst e  erhånden som 
rapportskrivning og andre former for skri  lige opgaver blev en stadig vig  gere del af 
undervisningen.
Midt i 1970´erne opførtes Grenaas nye handelsskole umiddelbart nord for kostafde-
lingen. Dermed var muligheden for et samarbejde mellem de to ungdomsuddannel-
ser  l stede, men vi kan vel godt indrømme, at de to skoler også opfa  ede hinanden 
som konkurrenter – begge havde jo de samme afgangselever fra folkeskolerne som 
”kundeunderlag”. ”Uddannelsescenter Grenaa” var fysisk en mulighed, men det blev 
ikke i 1970´erne, muligheden blev udny  et. 
Grenaa by, der ved år  ets udgang så at sige fysisk havde omslu  et gymnasiet, var 
også mentalt ved at vænne sig  l – og acceptere - gymnasiet som en naturlig del af 
lokalsamfundet.

 Anne Linnet ved Olympos arrangement
 Fest - Kirsten og Dorthe
 Vagn og Ivar  l fest

 70’er samvær
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”Fa   gfi rserne”
1980’erne har i e  er  den fået prædikatet ”fa   gfi rserne”. Ikke med ure  e, for år  et 
var præget af økonomiske hestekure og besparelser. Helt konkret mærkede eleverne 
det ved, at de som noget hid  l helt utænkeligt kom  l at betale for fotokopier og 
undervisningsmaterialer. 
Poli  sk blæste der også nye vinde. Den borgerlige regering Schlüter kom  l i 1982 og 
sad på regeringsmagten år  et ud – godt og vel. 
De ændrede økonomiske og poli  ske vilkår betød også et uddannelsespoli  sk kurs-
ski  e. Mens al udviklingsarbejde i gymnasiet og HF i 1970´erne pegede i retning af 
helhedsskole og sammenhæng i ungdomsuddannelserne, endte 1980´erne med en 
reform, der sa  e focus på fagene og elevernes valgfrihed.
Elevtallet på Grenaa Gymnasium og HF toppede i begyndelsen af år  et, men gik der-
e  er jævnt  lbage i takt med de mindre ungdomsårgange. Det betød stort set stop for 
nye læreransæ  elser.
Men hvis man tror, at de barske økonomiske vilkår og  lbagegangen i elevtallet betød, 
at udviklingen på Grenaa Gymnasium gik i stå, tager man grueligt fejl. Tvær  mod 
prægedes år  et af, at mange af 1970’ernes diskussioner udmøntede sig i konkrete 
 ltag i 1980’erne. 

Lærerne og rektor
De lærere, der kom  l Grenaa i 1960’erne, var af det omgivende samfund blevet op-
fa  et som noget nær en særlig ”intelligens-overklasse”. Den samme oplevelse blev 
ikke de mange nyansa  e i 1970´erne  l del.
I løbet af 1970´erne forsvandt den særlige ”aura” omkring gymnasielærerne – de blev 
simpelt hen så mange, at de ”forsvandt i mængden”. Det faldende elevtal i 1980´erne 
betød i  lgi  , at der uddannedes langt fl ere lærere, end der var brug for. Dermed 
forsvandt lærernes over  mer, og uden dem – kombineret med besparelser og alminde-
lig løn  lbageholdenhed i samfundet - viste det sig, at en gymnasielærer lønmæssigt 
var på niveau med en vellønnet faglært arbejder. Det er måske for dras  sk at tale om 
en ”proletarisering” af gymnasielærerne, men en kendsgerning er det, at gymnasie-
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 25 års jubilæet 1986. Eigil 
Crone byder velkommen. 
Bl.a. ses amtsborgmester 
Ib Frederiksen, rektor 
Erling Christensen, 
lærerrådsformand Jep 
Petersen
 Undervisning i billedkunst. 
Lærer Hanne Marie Jensen 
sidder på bordet

Hanne Marie Jensen om lærerne i 80´erne:

”Vi følte stor faglig og professionel stolthed i forhold  l vores hverv og var 
ikke sene  l at reagere, hvis professionen blev angrebet. O  e blev arbejdet 
nedlagt i protest mod disse angreb, som regel i tæt kontakt og samklang 
med amtets øvrige gymnasier, men fl ere gange har lærerstaben på GG
e  er et spisefrikvartersmøde nedlagt arbejdet prompte, mens de øvrige 
gymnasier måske først kom med dagen e  er”.

 Busholdepladsen ved Grenaa Gymnasium
 i begyndelsen af 80’erne



lærerne begyndte at ak  onere og strejke for at understrege deres lønkrav og øvrige 
interesser, helt på samme måde som det kendtes fra det øvrige arbejdsmarked.
Rektor Erling Christensen, der havde taget over i 1977, var en helt anden type end den 
afgående Johs. Hoff meyer. Erling Christensen førte sig ikke frem med samme autoritet 
som sin forgænger, men var afslappet og åben i sin s  l. Lige som Hoff meyer havde 
været præget af sin egen  d, var Erling Christensen præget af sin. Den sidste rest af 
elitegymnasium forsvandt med hans ankomst. 
Erling Christensen husker selv, at da han kom  l Grenaa i slutningen af 1970´erne, 
faldt jobbet som rektor nemt. Der var et godt samarbejdsklima både i lærerkollegiet 
og mellem rektor og lærerne. Men i slutningen af 1980´erne må  e rektor opleve, at 
dele af lærerkorpset trods hans åbenhed og velvilje opfa  ede ham som den stygge 
arbejdsgiver. Det gav nogle barske lærerrådsmøder, og det gjorde ikke jobbet som 
rektor nemt. Men det lykkedes Erling Christensen at balancere igennem og bevare 
åbenheden over for nye pædagogiske  ltag og forsøg, så Grenaa Gymnasium 
1980´erne igennem fi k ry for at være et af de gymnasier, hvor der – de barske  der  l 
trods – var god gang i det pædagogiske udviklingsarbejde.

Eleverne
Elevtallet på Grenaa Gymnasium havde været konstant s  gende siden gymnasiets 
opre  else. I  skoleåret 1982/83 toppede det med 674 elever. Der var 9-10 gymnasie-
klasser (6-7 matema  ske og 3 sproglige) og 3 HF-klasser på hver årgang.
Men dere  er gik det has  gt den anden vej. Antallet af 16-årige på landsplan toppede 
med godt 87.000 i 1983, men lå ved år  ets udgang på omkring 72.000. De mindre 
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 Pjece fra 1980’erne i forsøg på at få 
pigerne  l at søge ”mandefag”

 Valgfagshæ  e fra skoleåret 1985/86

Eigil Crone om den revolu  onerende første anvendelse af EDB på GG:

”Jeg mener det startede i 1977 med en maskine fra fi rmaet SC METRIC a/s. 
Den var så stor som et 200 liters køleskab og kunne ”fodres” både med 
hulkort og med hulstrimmel. Det var rent legetøj for os lærere. Jeg havde 
set den på et kursus, og som al  d fi k vi lov at få det, vi ønskede os. I 1981 
var der kommunalvalg og her lavede jeg et program  l valganalyse for 
samfundsfag. Diske  en var 20 cm i diameter. Jeg er endnu i besiddelse af 
spørgeskemaet, der blev brugt på valgstederne, og programmerne  l ma-
skinen  l analysen. Senere fi k vi nogle maskiner, der
over telefonen  l en større maskine (i København?)
kunne ”meget” mere. Den var så interessant at en
kostelev ”brød ind”  l den og i løbet af en nat brugte
for mange hundrede kroner på at beregne primtal”. 

ne  l ma-
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ungdomsårgange var også en realitet på Djursland. På Grenaa Gymnasium nåede 
elevtallet ned på 519 elever i skoleåret 1990/91.
Hvad eleverne selv angik, så var det slut med 70´ernes ensartethed – fi rserne blev 
år  et, hvor eleverne valgte hver deres s  l, og der var mange at vælge imellem. 
”Discerne”, der iden  fi cerede sig med  dens diskotekss  l, blev et nyt begreb. ”Hip-
pierne” og venstrefl øjseleverne med udgangspunkt i 1970´ernes idealer – bl.a. fra de 
mange kollek  ver på Djursland - fi k skarp konkurrence af konserva  vt orienterede, 
der endda for at markere deres modsathed i forhold  l de hid  l herskende tendenser 
for nogles vedkommende mødte op i slips og andre ”konserva  ve” markeringer i på-
klædningen, og pigerne begyndte igen at bruge make-up – noget, der havde været 
helt ”yt” i det foregående år  . Påklædningen, som det ikke havde været ”in” at inter-
essere sig for i år  et forud, begyndte igen at spille en rolle og brugtes i udstrakt grad 
 l at markere, hvilken ”gruppe”, man iden  fi cerede sig med.

”Der var stor forskellighed i elevernes baggrund. Unge fra friskoler og e  erskoler  be-
gyndte for alvor at gøre sig gældende, og der kom fl ere og fl ere unge fra landet og de 
små landsbyer, så de talmæssigt kunne matche de unge fra byerne Grenaa og Ebel-
to  . Derudover var der eleverne fra Grønland og Anholt og Samsø – og forskellene 
mellem gymnasieeleverne og HF´erne var også  l at få øje på”, husker Hanne Marie 
Jensen. ”Men set fra lærersiden, og stø  et af det indtryk, man som dansklærer fi k fra 
elevernes s  le om det at begynde på GG, så var der en høj grad af tolerance mellem 
eleverne over for forskellighederne. Forskellighederne og rummeligheden har jeg op-
levet som den helt store styrke ved GG sammenlignet med mange andre gymnasier, 
og det er heldigvis et særkende, der har været blivende.”

FOTO - kirsten

Hanne Marie Jensen husker vilkårene før computernes  dsalder:

”Hvis man som lærer ville opdyrke nye faglige felter, så startede det med en 
tur på biblioteket, hvorfra diverse bøger kunne bes  lles hjem  l nærmere stu-
dier. Når det nyopdyrkede felt skulle udmøntes i nyt undervisningsmateriale, 
så var det hen  l skrivemaskinen, hvor alt nøje må  e skrives ind måske end-
da på stencils. Med en stencil i hånden kunne man så næste dag spritduplike-
re siderne. Det gav den fi neste blæklilla skri   og siderne en umiskendelig du   
af sprit. At der ikke fandtes computere betød, at alle s  le blev afl everet i sirlig 
håndskri  , en disciplin, det var vig  gt at mestre, så også censor kunne læse 
ens udgydelser  l eksamen. Tingene kunne ikke hentes ned fra ne  et, og var 
endelig en s  l skrevet af, var det som regel fra en fra klassen. Til gengæld op-
levede man sjældnere end i dag, at elever var de totale eksperter på både det 
ene og andet felt. Man var ikke som i dag kun et klik væk fra det at skaff e sig 
viden om hvad som helst”.

 Frivillig formning 1987
 Jubilæumsrevyen 1986



Fra Grønland  l Samsø
At der blev færre elever havde også at gøre med, at den grønlandske HF-klasse op-
hørte i 1983, to år e  er dens opre  else, fordi Grønland fi k sin egen gymnasiale ud-
dannelse i Aasiaat. Pudsigt nok blev det en lærer fra Grenaa Gymnasium, Hans Vangs-
gaard, der blev udnævnt  l rektor i Aasiaat – så han fulgte så at sige grønlænderne 
hjem. Der kom dog fortsat grønlandske elever  l Grenaa, men færre og færre, e  er-
hånden som det blev tradi  on at søge den lokale grønlandske uddannelse. 
Grønlænderklassens ophør betød også nye problemer med at få Grenaa Gymnasiums 
kostafdeling fyldt op. I den situa  on blev det påfaldende for Århus Amts forvaltning og 
poli  kere, at eleverne fra Samsø, der var en del af Århus Amt, af gammel tradi  on søgte 
 l Viborg Katedralskole, hvor man havde en kostafdeling fra gammel  d. Men Viborg lå 

uden for Århus Amt, så amtet skulle betale for Samsø-elevernes skolegang der.
Det lå lige  l højrebenet at ”omdirigere” Samsø-eleverne  l amtets eget gymnasium i 
Grenaa i stedet for. Der indledtes derfor en større charmeoff ensiv på Samsø fra amtets 
og gymnasiets side, og ”den fl yvende rektor”, som Erling Christensen var blevet kaldt i 
aviserne ved sin  ltræden, fi k god brug for sit fl yvercer  fi kat  l turene  l Samsø for at 
overbevise skoler og forældre om Grenaa Gymnasiums lyksaligheder.
Missionen lykkedes, og mens der blev stadig færre grønlandske elever, kom der  l 
gengæld hvert år et stort antal elever fra Samsø, der også var med  l at fylde kost-
afdelingen op.
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 Temadag med gøgl og karneval

I 1983 blev Jørgen Lolle kostlærer og husker de grønlandske elever:

” Vi havde ha   en vis succes med en ren ”grønlænderklasse” hvilket var 
en af grundene  l, at mange grønlandske elever søgte  l Grenaa i disse 
år. Nogle af disse elever havde svært ved oms  llingen fra Grønland  l 
Danmark, men mange af dem klarede sig rig  g godt, og hvert år var det 
en fornøjelse at se dem  l dimissionsfesten
i deres farvestrålende grønlandske
dragter, stolte med huen på”. 

 En af de sidste elever fra Grønland 2001  Studenter fra Kollegiet præget af grønlændere, årgang 1983 og 1982



Temadage og andre fællesak  viteter
Krise eller ej, så fortsa  e det pædagogiske udviklingsarbejde på Grenaa Gymnasium 
med uformindsket styrke.
Temadagene blev en naturlig del af undervisningen. Hanne Marie Jensen husker især 
temadagene om ”Krop og bevægelse”: ”Da vi skulle reklamere for emnet første gang, 
cyklede en stor fl ok lærere i elevernes spisefrikvarter rundt og rundt på gangene oven-
for kan  ne, bibliotek og læsesal med bimlende cykelklokker og klædt i sære idræts-
ou  its med store slogans på ryggen som ’bred idræt’ o lign. Selve temadagene indbe-
fa  ede en dansetrup fra Italien, der hver morgen forestod den kæmpestore fælles -
opvarmning i hallen i idrætscenteret. I løbet af dagene gik det løs med vestafrikanske 
trommerytmer fra festsalen, hvor Utamaduni, en blanding af tanzanianere og djurs-
landskollek  vister (”velour-indianerne”, døbte nogen dem), underviste i trommedans, 
med bygning af menneskepyramider i gymnas  ksalen, med jonglering i kan  nen og 
vild ak  vitet ude i Egegården, hvor de, der lærte at spy ild, befandt sig. Dagene afslut-
tedes naturligvis med et kæmpe musik- og gøgleroptog gennem Grenaa by.”
En spændende nyskabelse var de årlige forårskoncerter og –uds  llinger, som de to 
eksamensløse fag billedkunst og musik samarbejdede om som en slags erstatning for 
eksamen. Her fi k et hold hvert år den særlige opgave at få ”konen i bassinet” – Eick-
hoff s kvindeskulptur – passet ind i årets tema, så hun har oplevet at være udklædt i 
alt fra havfruehale og Hawaii-skørt  l atomkra  besky  elsesdragt og burka, og at 
være omgivet af hvaler, højhuse, jungle eller hvad temaet nu bød. 
Der var mange andre e  erhånden indarbejdede ak  viteter på tværs af klasserne: in-
troduk  onsdage, ekskursioner og studieture, idrætsdage – samt den årlige skole-
komedie, der for mange elever blev deres gymnasium-HF-  ds største oplevelse. Og 
endelig ikke at forglemme: det årlige skolebal og de mange gode fester, der nok må 
erkendes at have betydet mere for GG´s muligheder for at  ltrække de unge, når der 
skulle vælges ungdomsuddannelse, end nok så mange fi ne ord om fag og spændende 
frem  dsmuligheder.
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Eigil Crone husker en bestemt elev fra 80´erne:

”Det var en fl ygtning fra Polen, som da han kom stort set kun kunne polsk 
og russisk. Han var utrolig velbegavet og i løbet af kort  d kunne han 
dansk og fi k lov  l at tage eksamen i matema  k, fysik og kemi og russisk. 
Dansk s  l kunne han ikke klare, men han var en kæmpe gevinst for under-
visningen i mine fag. Også den gang spændte man
ben for en udlænding; han kunne ikke få lov
 l at læse matema  k og fysik på universitetet,

da han ikke havde en fuld eksamen”.

 Skoleblad fra 2000
 ”Konen i bassinet” i forskellige 
udklædninger ved skolens forårskoncert

 og -uds  lling

mpe gevinst for under-



Interna  onale forbindelser
Grenaa Gymnasium er senere blevet kendt for sine interna  onale kontakter, især IB-
linjen. Det kan vel siges at være begyndt med udvekslingsbesøg mellem Grenaa Gymna-
sium og de  lsvarende skoler i Grenaas nordiske og tyske venskabsbyer, som havde stået 
rektor Hoff meyers hjerte meget nær. Disse kontakter var tæt forbundet med, at gymna-
siet oprindelig var kommunalt, idet venskabsbyerne var kommunens. Derfor døde kon-
takten med venskabsbyerne gradvist ud, e  er at gymnasiet i 1973 var blevet amtsligt. 
Til gengæld opstod der nye former for interna  onale kontakter. Det begyndte med 
kontakten  l en skole i Polen midt i 1980´erne.
Udviklingen i Polen i retning af demokra   bragte Polen på alles læber i 1980´erne. På 
Grenaa Gymnasium blev der gennemført temadage med emnet ”Polen”, og takket 
være en personlig kontakt mellem en af skolens lærere, KaMa Bech, og en polsk lærer, 
blev et teknisk gymnasium i Gdansk i Polen Grenaa Gymnasiums første længere-
varende interna  onale udvekslingskontakt. 
Polen var endnu under militærdiktatur i 1980´erne, så det var ikke uden betænkelig-
heder og besværligheder, at Polytecknika Gdanska vovede forsøget. Såvel studenter 
som lærere fra Polen blev særligt udvalgt  l udvekslingen, mens GG udvekslede med 
hele klasser. De danske elever boede på kollegier, mens polakkerne var privat indkvar-
teret her. De polske studenter kom fra hele Polen, og i øvrigt var der ikke mange fami-
lier der kunne tage imod en ekstra gæst. Udvekslingen bestod fra begge sider af besøg 
på skoler, fabrikker, landbrug. Vore elever besøgte bl.a. Lenin-skibsvær  et i Gdansk, 
et meget overvåget besøg med afl evering af pas og nul svinkeærinder. Nogle elevers 
forsøg på at komme i kontakt med ”revolu  onslederen” Lech Walesa resulterede i 
poli  besøg og havde nær kostet en ufrivillig a  ortning af besøget.     
”Polakkernes besøg i Danmark var de første gange besværet af sproglige problemer”, 
husker KaMa Bech, ”men vi lærte at forlange, at både elever og lærere fra Polen skulle 
kunne et minimum af engelsk, så det ikke var nok at have gode forbindelser eller være 
en dyg  g studerende for at komme med”.
For at udbygge de interna  onale kontakter og udvekslingsmuligheder blev der bevil-
get  mer  l en lærer – Mads Nikolajsen blev pioneren på området - for at etablere og 
pleje kontakter med skoler i andre lande. Det blev afgørende for ”interna  onalise-
ringen”, der for alvor slog igennem i det følgende år  .
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 Russiskholdet på studietur  l Sovjet i 1984
 Grenaa Gymnasiums elever udveksler med 
studerende i Polen. Billederne er fra 
polakkernes egne demonstra  oner

 Dorte Bisgaard Nielsen og S  g Carlson med 2.g mat. klasse i Budapest
 Udveksling med Åmål 1982   2.HF klasse på studietur  l Prag med Palle Schødt Rasmussen og Harald Berentzen
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EDB / IT
Ingen af de ændringer, der kom i 1980´erne, fi k så store konsekvenser fremadre  et 
som indførelsen af EDB. Matema  klærer Jørgen Lolle husker: ”Indførelsen af EDB af-
fødte mange drø  elser og ind imellem også ophidsede diskussioner i diverse råd og 
udvalg hele 1980´erne igennem. Men allerede i 1983 bakkede lærerrådet op om ind-
købet af ”7-8 datamater  l i alt ca. 160.000 kr., som skal bruges  l særlig undervisning 
i EDB”. 
I skoleåret 1985/86 blev det alvor med det første  lvalgshold med datalogi. Undervis-
ningen blev varetaget af en matema  klærer, og året e  er blev den første lærer med 
faget datalogi ansat ved GG”.
EDB fi k endnu ikke den store betydning i andre fag, men amtet krævede, at alle læ-
rere skulle igennem et elementært EDB-kursus. Bølgerne gik højt i lærerrådet, for en 
gruppe af lærere i de humanis  ske fag advarede imod, hvad EDB ville gøre ved ele-
verne bevidsthedsmæssigt og var imod brugen af EDB i deres fag, hvis eleverne ikke 
selv skulle programmere og dermed kunne gennemskue maskinens a  ængighed af 
menneskelig input. 
E  erhånden som EDB´s indtog blev accepteret eller tålt, gik diskussionerne i lærer-
kollegiet over  l at dreje sig om, hvorvidt man skulle satse på MAC- eller PC-computere. 
Den diskussion antog  l gengæld ind imellem karakter af ”religionskrig”.
Man må i dag konstatere, at ingen anede eller kunne forudse, hvor meget EDB – der i 
dag kendes som IT - ville ændre både administra  on og undervisningsvilkår i de kom-
mende år  er. Og så var interne  et endda ikke ”opfundet” endnu.

Valgfagsgymnasiet
I sidste halvdel af år  et var udfordringen med at udvikle gymnasieskolen blevet så 
stor, at en gymnasiereform lå lige om hjørnet. Mange forsøg gik forud - på GG bl.a. 
forsøgsgrenen matema  k-engelsk. Ledetråden var fl eksibilitet og større valgfrihed, 
også på tværs af opdelingen i matema  sk og sproglig linie. Bag de mange eksperimen-
ter og forsøg på gymnasiet og i HF lå også en klar opbakning fra rektor Erling Christen-
sen  l at prøve nye pædagogiske  ltag af.
I 1988 kom den længe ventede gymnasiereform. Dermed var det helt slut med gren-
gymnasiet, og den første årgang i 1.g begyndte på det nye valgfagsgymnasium. Opde-
lingen i matema  sk og sproglig linje blev bibeholdt – derimod var det slut med gren-
opdelingen i 2. og 3. G - nu hed det i stedet obligatoriske fag, mellemniveaufag og 
højniveaufag. Der blev lagt vægt på de enkelte fag og elevernes frie, individuelle valg 
mellem dem – nogle omtalte polemisk reformen som ”fagenes fest”. Sam  dig kom 
der for nogle fag ret store ændringer i fagbekendtgørelsen, der lagde op  l mere elev-
ak  verende undervisningsformer. 
Trods besparelser og ind imellem også strejkende lærere blev 1980´erne ikke et s  l-
stands-år   for gymnasiet og HF, heller ikke på Grenaa Gymnasium. Da år  et randt ud, 
var gymnasiet forandret på stort set alle områder – på godt og ondt.

 Årsskri   1988/89
 En af skolens første datamater 

 – såkaldt Piccoline

 Studenter på torvet 1984
 Årets studenter fra Kollegiet 1981
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Lave elevtal - men stærk udvikling
E  er ”fa   gfi rserne” vendte den økonomiske udvikling i begyndelsen af 1990´erne og 
udviklede sig  l en økonomisk højkonjunktur, der varede helt  l  lbageslaget med 
fi nanskrisen i 2007. År  et blev også præget af, at interna  onalisering og globalisering 
for alvor slog igennem og blev et tema, der prægede al samfundsdebat. 
I januar 1993 skete der et poli  sk kursski  e, da den socialdemokra  sk ledede rege-
ring Nyrup Rasmussen  ltrådte og kom  l at sidde år  et ud. 
I gymnasiet blev 1990´erne år  et, hvor valggymnasiet, der var vedtaget i 1988, blev 
implementeret. År  et prægedes også af et fortsat udviklingsarbejde, som reformen i 
1988 havde lagt op  l. Interna  onaliseringen i samfundet kom også  l at påvirke gym-
nasiet og HF.
Antallet af unge på hver årgang fortsa  e med at falde på landsplan i 1990’erne. I løbet 
af 1980´erne var det faldet fra ca. 87.000 16-årige pr. år  l ca. 72.000 – nu faldt det 
yderligere  l under 54.000 pr. 1. januar 2000. For Grenaa Gymnasium kom det  l at 
betyde et fald i elevtallet fra godt 500 i begyndelsen af 1990´erne  l den absolu  e 
”bundrekord” på kun 400 elever i skoleåret 2000/01. Et tal, der ikke er ”undergået” 
hverken før eller siden.
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 HF elev
 En af de plakater, som sendes  l vore 
kontaktskoler for at markedsføre 
gymnasiets studentereksamen og HF, 1999

 Studenter 1998 med bl.a. 
Peel-klassen
 Formiddagssamling 1996
 Pjece fra studievejledningen

Asger Hartelius, engelsklærer:

”Noget af det, jeg især mindes fra 1990´erne, er vores Peel-klasse.
Man talte så meget om Peel og AFEL (”Ansvar For Egen Læring”), og hvor 
meget vi egentlig vidste om det, er jeg ikke helt sikker på. Jeg ved heller 
ikke, hvem der tog ini  a  vet, jeg ved blot, at det var Thea Langer, der 
spurgte mig, om jeg ikke kunne tænke mig at være med. Om det var, fordi 
hun meget gerne ville have mig med, eller hun ikke kunne fi nde en anden 
engelsklærer, ved jeg ikke, måske lidt af hvert. Under alle omstændigheder 
var det en god oplevelse sammen med Thea, Kirsten Bech, Hanne Widahl, 
Jep, Vilfred, og Kirsten Roug som studievejleder.
Vi var alle med begge år, medens Aase og Boye
var med det første år. Hvor meget eleverne fi k
ud af det, ved jeg ikke, men de mange lærer-
drø  elser især hos Thea var meget frugtbare,
og så var det en fantas  sk dyg  g og engageret
klasse, vi havde”.



Rektorski  e 1995
Rektorski  er har ikke hørt  l dagens orden på Grenaa Gymnasium. Tre rektorer på 
50 år – det må siges at være et behersket forbrug af den vare. Men ved indledningen 
 l år 1995 meddelte rektor Erling Christensen, at han ville gå på pension pr. april 

samme år. 30. marts blev det meddelt, at Århus Amt havde ansat fagkonsulent i sam-
fundsfag og lærer ved Randers Statsskole Ole Fjord som ny rektor.
Den nye rektor var kendt i det meste af lærerkollegiet, idet han havde virket som vikar 
på Grenaa Gymnasium i godt et år i 1978-79. Privat boede han og familien i et bofæl-
lesskab i Hjortshøj. Familien fl y  ede  l Lillegade i Grenaa i 1997, e  er at en da  er 
havde afslu  et sin gymnasieuddannelse på Risskov Amtsgymnasium.
Erling Christensen var i sin  d blevet modtaget som ”den fl yvende rektor”. Ole Fjord 
blev nu modtaget som ”den spillende rektor”. Som  dligere jazzmusiker var og er han 
nemlig ganske habil på både klarinet og saxofon, og han giver gerne et nummer ved 
festlige lejligheder,  l elevernes åbenlyse beundring og begejstring.
I diverse velkomst-interviews gav Ole udtryk for, at han ville lægge meget vægt på at ud-
bygge demokra  et både for lærere og elever, på at fortsæ  e det pædagogiske udvik-
lingsarbejde og på indførelsen af den ny informa  onsteknologi, samt på interna  onalise-
ring. Der skulle blive rig lejlighed  l at vise, at alle fi re indsatsområder var alvorligt ment.
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 Ole Fjord - rektor fra 1995
 Lærer Eigil Crone underviser 2.q
 Elevbladet YT fra 1995 - pris 5 kr.
 Lau, Trine, Trine og Line

Pia To  gaard, kostlærer:
”Jeg kan huske, at jeg grinede, når jeg hørte folk sige ”ude i Århus”. Det 
var da Grenaa, der lå ”ude” og ikke Århus! Nu siger jeg selv ”ude i Århus” 
og føler mig hjemme her. Min da  er taler med Grenaa-accent, og jeg selv 
begynder vel at sige ”ikke” og ”et kop” en af dagene”.

 Aladdin - årets 
musical 1997
 Sidste skoledag 
3.b 1997
 Sine og Lene 
studenter 1997



Demokra   og pædagogisk udviklingsarbejde
I begyndelsen af 1990´erne opre  edes en række udvalg, der skulle både eff ek  visere 
og demokra  sere beslutningsprocessen: pædagogisk udvalg, økonomiudvalg, ak  vi-
tetsudvalg, fag/  mefordelingsudvalg, informa  onsudvalg. Hvert udvalg bestod af en 
repræsentant for ledelsen, en sekretær, et antal lærere og e  erhånden også elever i 
de for eleverne relevante udvalg.
I skoleåret 1995/96 fi k rektor et noget tøvende lærerkollegium  l at forsøge sig med 
såkaldte blok  mer, hvor  merne blev slået sammen  l dobbel   mer på 90 minu  er, 
så antallet af de  hek  ske 45-minu  ers  mer mindskedes, og eleverne i stedet for 6-7 
fag om dagen fi k 3-4, og der blev mere  d  l fordybelse. Sammenpresningen af fag-
ene i mere sammenhængende forløb var også tænkt som et middel  l at le  e elever-
nes arbejdsbyrde, men om det lykkedes, var der delte meninger om, både blandt 
lærere og elever. Stemningen gled dog umærkeligt i retning af en accept af blok-
 merne, og ved år  ets udgang gik man et skridt videre med indførelse af 14-dages 

skema, så alle  mer kunne blive dobbel   mer.
På HF blev der fra skoleåret 1998/99 lanceret et stort forsøg med en HF-uddannelse, 
hvor der blev lagt vægt på, at HF´erne gennem individuel vejledning blev i stand  l at 
sammensæ  e et fagvalg ud fra egne forudsætninger og ønsker  l det videre uddan-
nelsesforløb. Der blev øgede valgmuligheder på stort set alle områder, og der blev 
indført værksteds  mer  l uddybning af faglige emner. En udlandsstudietur blev en 
integreret del af undervisningen i et eller fl ere fag.
Fra skoleåret 1995/96 blev en sproglig gymnasieklasse udvalgt  l at være PEEL-klasse. 
PEEL står for ”Project for Enhancing Eff ec  ve Learning” og var et australsk koncept. 
Som en opfølgning af forsøget, der indebar en række koordina  onsmøder mellem 
klassens lærere, blev der i hele gymnasiet og HF indført klasseråd, der bestod af min-
dre lærergrupper for hver klasse. 
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Tidligere bibliotekar Doris Pedersen husker:

”Flemming Palle så, at den elektroniske registrering i biblioteket var nødven-
dig, og Tage Brogård gik meget ind for forandringerne, så vejen var banet for 
ansæ  else af sådan én som mig. Jeg husker ikke mere, hvem der var ”arki-
tekt” for ombygning med fl ytning af bogdepotet og opbygning af trappen, 
men Ole Drostrup og Flemming Palle var
meget ak  ve i det udvalg, der stod for det.
Jeg fi k så lov  l at udføre planerne - og det
er jo ikke så ringe. Men navneforandringen
 l ”Mediateket” slog aldrig rig  gt an”.

otet og opbygning af trappen,

 Demonstra  on på Amtsgården
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Der arbejdedes på mange gymnasier, incl. GG, med begrebet ”Ansvar for egen Læ-
ring”, der også indgik i PEEL. Rektor skriver om det i årsskri  et 1998/99 og erkender 
her, at ”risikoen ved et pædagogisk slagord som de  e kan være, at læreren slipper 
tøjlerne og overlader mere  l eleverne end de har forudsætninger for at klare”. Sæt-
ningen afslører, at de pædagogiske forsøg i sig selv aff ødte megen debat i den pæda-
gogiske verden. Det kunne slå gnister, men det var vel ret beset ingen skade  l?

Informa  onsteknologi
Det stod længe uafgjort i den standende krig mellem MAC- og PC-  lhængere. Men 
e  er godt et års  lløb afgjorde rektor Ole Fjord sagen  l PC-  lhængernes fordel.
”Da jeg kom  l gymnasiet, hviskede fl ere mig i øret, at det var nødvendigt at få en af-
gørelse på striden, men at ingen kunne forventes at acceptere afgørelsen, hvis den 
ikke faldt ud  l deres fordel. Jeg kunne med andre ord være sikker på, at lige meget 
hvilken afgørelse, jeg traf, så ville jeg blive uvenner med halvdelen af lærerkollegiet”, 
husker Ole.
Så galt gik det dog ikke. Sandheden var nok, at alle e  erhånden var så træ  e af ”kri-
gen”, at bare der kom en afgørelse, var det en le  else. Måske var pilen også begyndt 
at pege temmelig entydigt i retning af en sejr  l PC´erne, og Erling Christensen havde 
foregrebet beslutningen ved at standse indkøb af MAC´er – hvilket dengang havde 
medført voldsomme reak  oner blandt MAC-  lhængerne. Bl.a. var formanden for pæ-
dagogisk udvalg trådt  lbage i protest. 
Computerne vandt i løbet af 1990´erne indpas overalt, men ikke alle havde helt for-
stået deres fulde anvendelsesmuligheder. Et indlæg i skolens interne blad ”Info” fra 
januar 1995 afslører, at mange opfa  ede en computer som en særlig avanceret form 
for skrivemaskine. I bladet  beklager redaktøren Eigil Crone sig over, at han kan se, at 
fl ere og fl ere af dem, der afl everer indlæg  l bladet, har skrevet dem på computer. 
”Ikke desto mindre afl everes indlæggene kun på papir, så jeg skal  l tasterne og skrive 
det hele én gang  l. Den fagre nye verden eksisterer på GG, men åbenbart ikke i folks 
bevidsthed. Et godt råd: skriv din tekst og gem sagen som DOS-tekst på en diske  e og 
afl ever den  l mig sammen med en papirudskri  !”, formaner redaktøren, der i øvrigt 
var en af de matema  klærere, der frivilligt og uden betaling  lbød sine kolleger kurser 
i EDB.
Ved år  ets slutning kan en triumferende rektor Ole Fjord i årsskri  et for 1998/99 er-
klære, at ”for to år siden blev skolen koblet på det såkaldte internet, og i de  e skoleår 
bliver alle undervisningslokaler koblet direkte på ne  et, således at der i dagligdagen 
bliver mulighed for at anvende informa  onsteknologien i undervisningen”. Det var 
dog på de  e  dspunkt de færreste lærere, der helt var klar over, hvad interne  et var 
for noget – og endnu mindre, hvad det skulle gøre godt for. Her var mange elever 
milevidt foran deres lærere.
I skoleåret 1999/2000 var der i alt 60 computere  l rådighed på skolen, og eleverne 
kunne e  er underskrivelse af en ”kontrakt” få adgang  l en række maskiner med in-
ternet-adgang. Der blev klart nok satset på, at GG skulle være ”med på beatet”, hvad 
angik den nye informa  onsteknologi.

 Doris Pedersen bibliotekar fra 1995
 En af GG’s første hjemmesider



Interna  onalisering
Skolens årsskri  er minder om, at interna  onaliseringen – som var en af den nye rek-
tors erklærede programpunkter - fi k en ekstra tand i 1990´erne. En særlig udvekslings-
klasse, hvor eleverne boede privat hos elever i andre lande en uge i hver af de tre 
gymnasieår, var blevet en realitet i begyndelsen af 1990´erne, og  l formålet var én, 
senere to af lærerne, ansat som særlige ”udvekslingskoordinatorer”. 
Flere og fl ere elever blev sendt på udveksling et helt år i en fremmed familie og skole. 
Me  e Bo Jørgensen, 2. y, bere  er i årsskri  et 1997/98 om sit år som udvekslingsstu-
dent i Texas. Me  e skriver: ”Som udvekslingselev lærer man ikke kun om det land, 
man bor i, man lærer også meget om sig selv og får mere tro på sig selv. Man bliver 
god  l at  lpasse sig og får et meget mere nuanceret syn på verden og Danmark. Gen-
nem kontakt med andre udvekslingselever får man indblik i forskellige lande…Verden 
bliver mindre e  er at man erfarer, at folk ikke er så forskellige, og at man deler de 
samme håb og drømme”. Den lader vi lige stå som en god beskrivelse af, hvad vi på 
Grenaa Gymnasium vil opnå med de mange interna  onale forbindelser.
I samme årsskri   bere  er to gæstelærere fra hhv. Rusland og Letland om deres og 
deres elevers oplevelser under et ugelangt ophold på Grenaa Gymnasium, og udveks-
lingselev Carlos Espinal fra Den dominikanske Republik fortæller om ”un ano en Dina-
marca” – dog venligst oversat af spansklærer Elsebet Holt. Som helt typisk, når man 
taler med udvekslingselever i Danmark, er det de danske elevers frie forhold  l alko-
holiske drikke, der har vakt størst forundring – og i de  e  lfælde glæde.
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Mads Nikolajsen husker om den s  gende interna  onalisering i 1990´erne: 

”Jeg blev udvekslingskoordinator ca. 1992. Det startede med en  ldeling på 
hele 50 arbejds  mer om året, tror jeg. Dere  er gik det slag i slag. Med afsæt 
i udvekslingserfaringerne med Gdansk i 1980´erne opre  ede vi i 90´erne 
særlige udvekslingsklasser. Det var klasser, hvor eleverne meldte sig fra start 
 l et tre-årigt udvekslingsprogram. I hvert gymnasieår udvekslede klassen 

med en  lsvarende gymnasieklasse i et andet land. Elever boede hos elever 
og lærere hos lærere. Værtsskolen lavede et ekskursionsprogram for gæste-
skolen, og de to klasser lavede projekter sammen. Udvekslingen varede en 
uges  d både ude og hjemme, hvert skoleår. Kontaktlærerne Pia To  gaard
og Mads Nikolajsen og skolens øvrige ”lærere på farten” opbyggede et 
kontaktnet af udenlandske gymnasier, som indgik i det tre-årige program.
I 1. g udveksledes med en skole i et nordisk land, i 2.g primært med et 
relevant ”fremmedsprogsland”, mens 3.g-kontaktskolen var uden bindinger”.

 3.x på udveksling i Finland 1997
 2.b i Barcelona 1996
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Rygning på GG
Målt i  d og investeret hjerteblod, var det dog hverken pædagogik eller EDB eller in-
terna  onalisering, der optog sindene mest på GG i 1990´erne. Det var derimod – 
uden konkurrence - rygning!
Det var der måske ikke noget nyt i i forhold  l år  et før, men nu begyndte det at stå 
klart, at rygerne ville tabe ”slaget”, og here  er var spørgsmålet, hvordan der kunne 
sikres en nogenlunde rimelig sameksistens mellem rygere og ikke-rygere fremover. Da 
en ny lov i 1995 forbød rygning i andet end særlige rygeområder eller rygerum, etab-
leredes der særlige områder for rygere i fællesarealerne, markeret med skilte. Det 
ophørte, da det ved lov i 2000 blev forbudt alle elever at ryge på skoler. Mere proble-
ma  sk var rygning på lærerværelset. Her blev det først vedtaget, at der kun må  e 
ryges under frokosten i spisefrikvarterets anden halvdel. Senere blev rygerne henvist 
 l bestemte borde, og der blev installeret en ven  lator over døren  l terrassen. En 

opfi ndsom kollega foreslog, at der skulle bygges et lille glasbur i et hjørne af lærervæ-
relset, så rygere og ikke-rygere kunne være adskilt, men dog alligevel lidt sammen. En 
anden foreslog eff ek  v udsugning over alle bordene. Ingen af disse krea  ve forslag 
vandt dog fremme, før lovgiverne i det følgende år   – i 2007 - løste problemet ved at 
forbyde rygning på alle off entlige steder.   

Vagn Rohde om en ny form for pædagogisk uddannelse, indført i 90´erne:

”Kravene  l uddannelse i frem  dens globale verden blev øget kra  igt. 
Regering og folke  ng sa  e som mål, at 95% af en årgang skulle have en 
uddannelse. Ungdomsuddannelserne skulle derfor kunne undervise en 
større og mere heterogen gruppe. Det betød, at undervisernes pædago-
giske kvaliteter skulle hæves, og derfor indførtes et ”nyt pædagogikum” 
der strakte sig over to år. Det blev en kombina  on af teore  sk pædagogik 
ved Syddansk Universitet, vejledning af kolleger i disses klasser, samt un-
dervisning i egne klasser. Erfaringerne med denne uddannelse har været 
gode. Den pædagogiske bevidsthed er skærpet,  l glæde for eleverne, 
som kommer med meget forskellige læringss  le”. 

 Sidste smøg på GG nydes af drengene på bænken 2004

 Klaus Ri  jerg og Marianne Jessen
 ved fælles  me i 1997
 2.a holder frikvarter 1995



Kunst på GG 
Der havde fra Grenaa Gymnasiums indvielse været en del kunst på væggene, o  est 
gaver i forbindelse med forskellige offi  cielle begivenheder. Men i 1997 skete et afgø-
rende gennembrud for kunsten på gymnasiet, idet Ny Carlsbergfondet beslu  ede at 
deponere hele 21 værker på Grenaa Gymnasium. ”Vore omgivelser ændrede synligt 
karakter, idet disse værker i høj grad talte med, når man færdedes såvel i gammel som 
i ny afdeling. Ikke bare var det god kunst, man mødte overalt, det var klar  alende, i 
visse  lfælde højtråbende, sam  dskunst”, skriver billedkunstlærer Hanne Marie Jen-
sen i årsskri  et for 1998/99, og henviser dermed  l, at fl ere af kunstnerne bag de nye 
kunstværker hørte  l den gruppe malere, der er blevet kaldt ”De unge vilde” (Kehnet 
Nielsen, Dorthe Dahlin, Nina Steen Knudsen). Alle 21 nye kunstværker var fra 
1990´erne. Hanne Marie fortsæ  er:
”Det er klart, at der er mange  ng, der spiller ind og er med  l at sæ  e sit præg på én, 
mens man gennemgår en to- eller treårig uddannelse på gymnasiet. Kun nogle af 
disse  ng kan man sæ  e navn på. Man møder en undervisning, en række lærere, en 
endnu større række af medstuderende, et miljø og en omgangsform, der alt sammen 
virker ind på og danner og udvikler én. En vig  g medspiller i denne dannelsesproces 
er de fysiske rammer, f.eks. i form af bygninger og den kunst, der omgiver én i det 
daglige. 
På Grenaa Gymnasium og HF har vi nu fået den enestående mulighed at omgås nu-
 dskunsten som en naturlig del af hverdagen…”
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 Kehnet Nielsen
 Finn Mickelborg

 Knud Odde  Billeder fra årets musical - e  eråret 1994

 Maja Johnsen, Michael, Louise Lolle ved skolens Grand Prix 1999
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Strip på GG
Det gamle årtusinde fi k en helt speciel og festlig (?) afslutning på GG. 
I e  eråret 2000 fi k ak  vitetsudvalget den glimrende idé at peppe de lidt hensygnende 
formiddagssamlinger op ved at lade de enkelte klasser ski  evis stå for et underhol-
dende indslag, e  er at diverse offi  cielle og uoffi  cielle meddelelser var blevet meddelt 
fra talerstolen. ”Tanken er at gøre de obligatoriske morgensamlinger mere spændende 
og  llokkende for eleverne, og at  lskynde eleverne i et ellers ret teore  sk og bogligt 
miljø  l at udfolde sig krea  vt”, hedder det i oplægget  l den nye ordning. For at 
fremme interessen for projektet blev der udsat en præmie  l den klasse, der kunne 
præstere den bedste underholdning. 

Ved formiddagssamlingen fredag den 28. oktober 2000 skulle 3. x stå for underhold-
ningen, og klassen havde åbenbart læst oplægget meget nøje og sat næsen kra  igt op 
e  er den udsa  e præmie. Klassen præsenterede en ”ny elev, Alice”, der nu ville give 
prøver på sin kunnen. Og så startede et regulært stripshow, som deltagerne i formid-
dagssamlingen nok sent vil glemme. ”Alice” viste sig at være en forbløff ende dyg  g 
”underholder”. Klædningsstykke e  er klædningsstykke forsvandt,  l ”Alice” stod der, 
som Vorherre havde skabt hende (særdeles vellykket, kunne alle konstatere), og hun 
lokkede dere  er en elev op, lænkede ham  l en stol og brugte ham på forskellig vis 
som led i showet. 

Det hele tog ganske få minu  er, og ikke alle fa  ede, hvad der skete, før det var slut. 
Det blev dog e  erfølgende opklaret, at ”Alice” ikke var en ny elev i 3.x, men en profes-
sionel stripper, som 3. x havde bes  lt  l at udføre den underholdning, klassen var 
pålagt. Dermed stod det klart, at en vig  g regel i det nye koncept var brudt, nemlig at 
det var klassen selv, uden hjælp udefra, der skulle stå for underholdningen.
Der var dog nogle, der mente, at det ikke var det eneste, der var galt med 3. x´s under-
holdning. Både blandt lærere, elever og forældre var der en del, der følte sig ”stødt på 
manche  erne”. TV og aviserne var selvfølgelig på ple  en og fi k beredvilligt udtalelser 
både for og imod, nogle vrede, nogle forargede, andre humoris  ske. Grenaa Gymna-
sium blev landskendt i løbet af et par dage!

Rektor Ole Fjord, der ikke selv havde været  l stede ved showet, må  e konstatere, at 
”det afgørende er, at mange elever og lærere har følt sig dybt krænket over nærmest 
at være tvangsindlagt  l at overvære en sådan fores  lling. Det er absolut ikke rimeligt, 
og skolen kan kun beklage det….vi vil fremover indskærpe, at der også her på stedet 
er nogle uskrevne e  ske regler, som skal overholdes”. 

Med de ord døde strippersagen langsomt hen. Og 3. x blev med henvisning  l over-
trædelse af både skrevne og uskrevne regler frataget muligheden for at vinde konkur-
rencen om den bedste underholdning….

 Diverse indlæg i medierne omkring 
strippershowet ved formiddagssamlingen

 i 1995
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Det nye årtusinde
begyndte med det laveste elevtal siden gymnasiets allerførste år – 400 elever i alt i 
gymnasiet og HF. En overgang (2002-2008) betød det, at der på gymnasiet var plads 
 l at huse en afdeling af Social- og Sundhedsskolen. 

E  er årtusindski  et begyndte elevtallet dog langsomt at s  ge igen, og i jubilæums-
året er det 618, d.v.s. tæt på tallene fra rekordårene sidst i 1970´erne og begyndelsen 
af 1980´erne.

Nye vilkår
Det første år   i det nye årtusinde har budt på meget store ændringer i gymnasiets 
vilkår. Et godt indtryk af ændringerne får man ved at sammenligne et årsskri   fra år 
2000 med et fra 2010. Årsskri  et for skoleåret 2000-2001, udgivet i sommeren 2000, 
kaldes en ”håndbog” og er præget af tekst og leksikalske opslag, og naturligvis trykt i 
sort-hvidt. Årsskri  et fra 2010 kaldes en ”guide” og er præget af et væld af billeder i 
farver – først og fremmest billeder af elever i alle tænkelige situa  oner fra skolens 
dagligdag, i hverdag og fest. Med lidt indsats kan man dog mellem billederne  fi nde de 
leksikalske opslag, nu oven i købet i engelsk oversæ  else i spalten ved siden af. 
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 Gymnasiet er med år 2000 – IKT forsøg på GG    
 Grenaa Gymnasium’s nyeste hjemmeside
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Forskellen mellem de to årsskri  er afspejler naturligvis de øgede tekniske muligheder 
for at producere et kvalitets-årsskri  . Men den afspejler også øget opmærksomhed 
omkring skolens profi lering. Grenaa Gymnasium er i løbet af  året blevet selvejende 
og dermed en virksomhed, underlagt markedsvilkår. Årsskri  et er blevet et af mange 
led i markedsføringen af skolen. Den engelske tekst afspejler, at Grenaa Gymnasium 
 lmed er blevet en interna  onal virksomhed, med mange elever fra udlandet og med 

en interna  onal uddannelse, IB, hvor undervisningen udelukkende foregår på engelsk. 
Et andet indtryk af ændringerne i  året får man ved at følge udviklingen i skolens 
omtale af informa  onsteknologien.
 I 1990’erne hed det EDB. I årsskri  et for 1999-2000 optræder udtrykket IKT (Informa-
 ons- og Kommunika  ons Teknologi). 2000-2001 omtales det som EDB/IT. Fra 2001-

2002 har udtrykket IT (Informa  ons Teknologi) bidt sig fast. 
I alle de første år omkring og e  er årtusindski  et omtales det grundigt, hvor mange 
computere skolen har  l rådighed af diverse typer, hvor de står og hvad reglerne er for 
brug af dem. År for år kan der prales af fl ere og fl ere computere. 2001 indføres intranet-
tet, og året e  er bliver der adgang  l amtets bredbåndsnet og dermed hur  g forbin-
delse  l interne  et. Samme år får alle lærere s  llet en computer  l rådighed hjemme 
mod at forpligte sig  l at deltage i et 40-  mers EDB-kursus. Tre matema  ske klasser 
bliver prøvekaniner for udny  elsen af IT i undervisning samt intern og ekstern kom-
munika  on. Hjemmesiden shines op i nyt og lækkert design, og i 2003 kommer GAS 
webkalenderen ”Her er dit liv”  l. ”Fagre nye verden” var ved at være en realitet.
Opslagene om IT fylder mere og mere i årsskri  et i første halvdel af år  et, men der-
e  er drosles de ned, og i 2010 fi nder man slet ikke et opslag under IT, men kun en kort 
omtale af skolens hjemmeside. IT er tydeligvis i løbet af år  et blevet en selvfølge, og 
hvis der skal fi ndes mere detaljerede oplysninger, er det blevet en selvfølge, at man 
fi nder dem på hjemmesiden. 

 SOSU-uddannelser på GG fra 2002  l 2008

 Skoleblad 2000 - forsiden: Musicalen
 ”Jesus Christ Superstar” med Louise Lolle
 og Andreas Nymark

S  ne Sørensen, der blev ansat som lærer i 2005 e  er at have været ansat 
ved Ikast Gymnasium:

”Det jeg straks bemærkede på GG var den gode stemning mellem lærere 
og elever. Eleverne vil jo gerne spise sammen med lærerne ved galla-
festen, og der er stor begejstring for revy og andre fælles ak  viteter.
Som ny på stedet får man lov  l meget – der er stor åbenhed over for at 
prøve noget nyt. Det sociale kan også ses ved, at det er skolens poli  k at 
alle kan komme med på studieture. Vi tager måske ikke al  d på studie-
ture  l den anden side af verden –  l gengæld har de fl este elever råd  l 
at deltage.”



Det giver så mere plads  l billeder og omtale af skolens strategi, mission, vision, vær-
dier og mål. Værdideba  en i det øvrige samfund afspejler sig naturligvis også i det 
profi leringsredskab, årsskri  et har udviklet sig  l. 

Kommunalreform og selveje
Siden kommunalreformen i 1970 havde gymnasierne hørt under amterne. 2007 kom den 
næste kommunalreform, hvore  er gymnasierne overgik  l ”statslig selveje”. Grenaa 
Gymnasium og HF har derfor siden 1. januar 2007 været en selvejende ins  tu  on, 
dog således at det pædagogiske  lsyn fortsat hører under Undervisningsministeriet. 
Det har betydet en voldsom forøgelse af kravene  l budget, regnskab og sta  s  k 
– stort set er der nu afsat to hel  dss  llinger her  l. 
Det nye ejerforhold indebærer i virkelighedens verden, at der hvert år fra statens side 
meldes nogle taksametertal ud, der afgør gymnasiernes økonomiske vilkår i det kom-
mende år. Inden for den  ldelte ”pose penge”, der grundlæggende er a  ængig af 
elevtallet, kan de enkelte gymnasier selv bestemme udbud af fag inden for de gæl-
dende regler herom, og det giver gode muligheder for, at det enkelte gymnasium kan 
profi lere sig i forhold  l andre ungdomsuddannelser i lokalområdet. Gymnasiet er så 
at sige blevet ”markedsgjort”.
Gymnasiets bestyrelse har under de nye forhold helt naturligt fået  llagt langt større 
kompetence end  dligere og er med  l at tegne ”virksomhedens” profi l udad  l. For-
mand har i de første knap fem år under selvejet været Finn Pedersen, der er udpeget 
af Djurslands Erhvervsråd. 
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 Kendte på GG:
 Jacob Holt, Oliver Zahle, Pamela Anderson

 Louise Lolle, Maja Karlshøj Joensen, Jon Nørgaard, Benjamin Buus og Daniel Saroori optræder med stor succes i POPSTARS.
 De ender i ”Se og Hør” i september 2002

Kristen Dybdal blev ansat som lærer på GG e  er en mangeårig karriere i 
TDC og bemærker:

”Jeg bemærkede med det samme den venlige stemning over for nye, også 
selv om jeg kom fra det private. Både kolleger og udenforstående spurgte 
 t i starten: ”Nå, er det så rart at være kommet indenfor i det off entlige? 

Dem udefra spurgte ud fra den underforståede antagelse, at arbejds-
presset var mindre i det off entlige end i det private – hvilket er forkert
– mens den samme bemærkning fra gymnasiekolleger var præget af en 
antagelse om, at arbejdet i det private er ufrit, med en chef over nakken 
hele  den – hvilket også er forkert”.



Kostskolen
Det lave elevtal sidst i 1990´erne spillede også ind på kostafdelingen. Det førte  l 
mange ”krea  ve” løsninger – f.eks. optog man i en kort periode også fi skerielever som 
kostelever. Der må  e også spares på mange måder, f.eks. blev den varme mad om 
søndagen sparet væk. 
Kostafdelingens vilkår ændredes helt afgørende ved indførelsen af den interna  onale 
uddannelse, IB, for nu kom der masser af elever fra udlandet, og de skulle stort set 
alle bo på kostafdelingen. Det endte med, at alle gæsteværelser og andre muligheder 
må  e tages i brug, og  l sidst var en større ombygning med udny  else af alle ”koste-
skabe og krinkelkroge” nødvendig. To af de tre kostlærerlejligheder blev inddraget  l 
elevværelser og ersta  et af et vagtrum  l den vagthavende kostlærer. Kostskolens 
elevtal gik fra 38, incl. fi skerielever, i år 2000,  l 86 i jubilæumsåret. Med IB´s indtog 
ændredes også kostafdelingens navn, idet den nu blev  l ”kostskole”, svarende  l det 
engelske ”boarding school”.
Men der skete også andre helt afgørende ændringer på kostafdelingen. Fru Lave, der 
som ”oldfrue” havde ledet afdelingen med fast og myndig hånd siden dens opre  else, 
gik på pension i 2001. Tidligere kostlærer Pia To  gaard  fortæller:
”Fru Lave kendte huset som ingen anden, og hun kærede om stedet med en ildhu, 
som var det hendes eget. Hun kunne fortælle de vildeste, mest utrolige historier om 
sine godt 30 år som oldfrue. Hendes slagfærdige molbodialekt, hendes barokke hu-
mor og høje la  er husker jeg, men også hendes temperament og hidsighed kunne 
man opleve, hvis noget gik hende på, eller reglerne ikke blev holdt… Aldrig har jeg 
oplevet fru Lave sige nej  l at hjælpe. Om man kom midt om na  en med en syg elev 
eller bare skulle have et godt råd. Al  d var hun på ple  en. Og det var ikke mange 
elever, der slap forbi hende på vej  l spisestuen i bare tæer, na  øj eller uglet morgen-
hår. De blev beordret  l at klæde sig mere anstændigt på”.
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 Fru Lave (venstre) ansat på kostafdelingen 
 fra 1976  l 2001
 Helle Høgh - Kostafdelingens

 nuværende leder 

 Personalet på Kosten, 1995

Helle Høgh, Connie og Conny, kostskolen:

”IB´s indførelse på gymnasiet fi k stor betydning for kostskolen. Vi fi k fl ere 
elever, og miljøet blev interna  onalt. Vi skulle lige fi nde det re  e ben at 
stå på. Møderne blev i begyndelsen a  oldt på engelsk, men vi fandt dog 
ud af, at vi er en dansk kostskole, så møder holdes på dansk, der så over-
sæ  es. Madkulturen er også præget af, at verden er blevet lukket ind. Vi 
har temaa  ener, hvor de interna  onale elever laver mad, så vi har fået 
både indonesisk, kinesisk, afrikansk, grønlandsk og libanesisk mad. Nogle 
af eleverne må  e i mobilkontakt med mødrene i hjemlandet for at kunne 
levere den helt rig  ge opskri  ”.



E  er fru Laves afgang blev Helle Høgh ansat som kostskoleleder. Dermed kom der nye 
 der med nye regler og sædvaner. ”Og nu ser man o  e elever i boksershorts, bade-

sandaler og lårkort natkjole. Det ville ikke have huet fru Lave”, mener Pia.
IB-elevernes indtog har naturligvis ændret miljøet på kostskolen afgørende – det præ-
ges nu af de mange forskellige kulturer, der mødes her, og de  e kulturmøde og ven-
skaber på tværs af de kulturelle forskelle fremhæves af alle kosteleverne som noget af 
det mest spændende ved at være kostelev i dag. Sam  dig er regler og sædvaner nu 
præget af ”frihed under ansvar”, og der er gjort en stor indsats for at gøre fællesarea-
lerne indbydende og egnede  l en række ak  viteter i fri  den: poolbord, bordtennis-
bord, klaver, musikrum, mo  onsrum, samt mulighed for fælles lek  elæsning.
Helle Høgh og køkkenets leder Me  e Andersen har dyg  gt udny  et den kulturelle 
mangfoldighed på kostskolen  l at servere interna  onal mad, med sundheden i cen-
trum. Kostskolen er i dag en moderne arbejdsplads, hvor personalet arbejder på 
tværs af faggrænser og i udstrakt grad inddrages i beslutningerne. 

IB
Opre  elsen af den interna  onale studentereksamen ”Interna  onal Baccalaureate” 
– i daglig tale IB – har nok været den mest mærkbare ændring i dagligdagen på Grenaa 
Gymnasium og HF i det seneste  år.
Det begyndte omkring årtusindski  et med diskussioner på lærerværelset i forlæn-
gelse af interna  onaliseringen og udvekslingerne med udenlandske skoler i 1990´erne. 
I 2001 viste et lærermøde om sagen, at mere end halvdelen af lærerne var interesse-
rede i at undervise på en evt. IB-uddannelse. E  er et grundigt forarbejde blev amtet 
ansøgt om  lladelse, og dere  er startede den første pre-IB klasse som forsøg i skole-
året 2003-04. I marts 2004 modtog Grenaa Gymnasium godkendelse som IB-skole fra 
den interna  onale IB-organisa  on. Den første godkendte IB-klasse kunne dere  er 
starte op i skoleåret 2004-05. I jubilæumsåret er der 76 elever i de tre IB-klasser. 
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 Teuvo Laurinolli - Associate regional 
diploma manager og Kirsten Beck Hansen - 
IB-Coordinator
 Orienteringsmøde for kommende

 elever på GG 2005

John Risager Rasmussen, HF-student 2007,
første færdige årgang e  er reformen:

”Jeg husker  den på GG som en god  d med engagerede lærere, som tog 
én alvorligt. Der var en meget ligefrem dialog mellem lærere og elever.
I det hele taget en god stemning på skolen, og den blev understø  et af
kunsten og arkitekturen. Man følte sig godt  l pas. Måske
spillede det en rolle for det gode sociale miljø, at man
ski  er lokale mellem hvert modul. Og så er kan  nen
og ikke mindst kaff eautomaten en meget vig  g  ng…”

ke

 Glade IB-studenter 2006. Anne, Tenna og Inge-Merete
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Undervisningssproget i IB er engelsk, og grundpillen i uddannelsen er interna  onal 
forståelse. Hvad angår fagene sammensæ  er hver elev selv sit IB-forløb ved at vælge 
seks fag inden for den såkaldte ”heksagon” af godkendte fag. Derudover har alle ele-
ver ”Theory of Knowledge”, en form for videnskabsteori, der dels skal binde fagene 
sammen og dels skal lære eleverne at forholde sig kri  sk og analyserende  l deres 
omverden. Et helt specielt – og højt værdsat - islæt i IB er, at det kræves, at eleverne er 
ak  ve uden for skole  den, f.eks. i krea  ve, sportslige eller sociale ak  viteter – faget 
CAS, der står for Crea  vity, Ac  on, Service. Sigtet er, at IB-eleverne udvikler sig  l 
engagerede samfundsborgere, der ikke blot forholder sig teore  sk  l deres omverden. 
IB-uddannelsen betyder ikke alene, at dagliglivet på Grenaa Gymnasium er blevet  l-
ført en interna  onal atmosfære og et præg af kulturel mangfoldighed gennem de 
mange elever fra hele verden og deres brug af engelsk også i fri  den. Den betyder 
også, at der  l eksamen kommer censorer fra IB-skoler over hele verden, og at skri  -
lige opgaver fra Grenaa er blevet re  et af censorer i Bangkok, Peru, Jordan, Canada og 
mange andre steder i verden. Lærerne er på e  eruddannelseskurser over hele verden 
– dog o  est inden for Europa. IB er også med  l at profi lere Grenaa Gymnasium i 
forhold  l andre ungdomsuddannelser på Djursland. 
Grenaa Gymnasium blev den første og ind  l 2011 den eneste IB-skole i Østjylland. Fra 
jubilæumsåret har vi fået konkurrence fra Langkær Gymnasium. Alt tyder dog på, at 
der nu er plads  l to interna  onale gymnasieuddannelser i det østjyske område.

Gymnasie- og HF-reform 
I 2005 var det igen  d  l en væsentlig justering af gymnasiet og HF. Reformen i de  e 
år var måske den af alle hid  dige reformer, der bragte de fl este ændringer.
De tre år i gymnasiet blev nu delt op i et grundforløb på et halvt år, hvor eleverne 
præsenteres for forskellige fagområder og arbejdsmetoder og derved bliver i stand  l 
at vælge den studieretning - og dermed den klasse - de skal følge de næste 2½ år.

 Fysik på HL (High Level)
 Milk wood poetry prize day, 2008.

 Line, Hester og Ian Lukins

 IB-elevernes kaosbillede 2010

Hørt på lærerværelset:

”Eleverne…popstars-genera  onen? På GG? I så fald den mere fornu  ige 
del af den. Fænomenet er ikke fuldstændig nået  l Grenaa endnu! Vore 
elever er jordbundne, omgængelige,
forskellige (rummelighed), uformelle
(god kobling  l det unge lærerværelse)”.



Helga To   husker en meget venlig stemning, da hun som nyansat lærer 
kom  l GG:

”Jeg husker en af de første møder i Pædagogisk Råd, jeg var med  l.
Vejret var godt – det er det al  d, når der er PR-møder – så terrassedøren 
stod åben. På et  dspunkt spankulerede gymnasieka  en Frede ind med 
den største selvfølgelighed. Rektor, der al  d taler anerkendende om sine 
forgængere, bemærkede: ”Nå, der har vi den gamle rektor””.

En studieretning består af en række fællesfag og to-tre studieretningsfag. Fagene in-
den for hver studieretning er kny  et tæt  l hinanden og åbner derved op for det 
”fl erfaglige” samarbejde, der er blevet opfa  et som reformens særkende. 10-20% af 
undervisnings  den skal således bruges  l almen studieforberedelse (AT), der går på 
tværs af fagene.
På Grenaa Gymnasium udbydes studieretninger inden for fi re hovedområder, nemlig 
naturvidenskab, sprog, samfundsfag og musik. Det er elevernes valg, der afgør, hvilke 
studieretninger, der bliver opre  et. Ud over studieretningen vælges 1-2 valgfag, af-
hængigt af valg af studieretning.
I HF er der ikke noget grundforløb, og kursisterne skal ikke vælge studieretning på 
forhånd. Det første af de to år i HF er præget af fællesfag. Der er etableret to store 
faggrupper, kultur- og samfundsfagsgruppen, der består af historie, religion og sam-
fundsfag, og den naturvidenskabelige faggruppe, der består af biologi, geografi  og 
kemi. Inden for hver af de to faggrupper skal lærerne samarbejde, og der slu  es af 
med én fælles eksamen. 
I 2. HF gør en række  lvalgsfag det muligt at tone uddannelsen e  er elevernes ønsker 
og behov. Uddannelsen sigter nu entydigt mod de mellemlange uddannelser. Det bety-
der, at der skal suppleres med ekstrakurser, hvis man e  er HF vil ind på en lang videre-
gående uddannelse - en supplering, der o  e vil kunne klares på få måneder.
Lige som i gymnasiet lægges der i HF stor vægt på kompetenceudvikling og ”at lære at 
lære”. Uddannelsen begynder således med et fi re-ugers introduk  onskursus og med 
værkstedsundervisning, og hver elev får  lkny  et en tutor, der i hele HF-forløbet fun-
gerer som faglig rådgiver. Lærerne samarbejder både omkring den enkelte klasse og 
den enkelte elev. 
I kølvandet på reformen indførtes i 2007 en ny karakterskala, der var  llempet inter-
na  onale forhold. 
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 AT-forløb (HipHop)
 NF naturvidenskabeligt grundforløb,

 HF’ere i felten
 IB elever, biologi på HL

 AT i 1.g emne: 
Farver, 2007 
 IB fysik på HL
 Naturgeografi 

 på B-niveau 
(feltarbejde)



Lasse Mønster, student 2004:

”Jeg synes, eleverne på GG var meget engagerede og kastede sig ud i 
mange spændende  ng, det være sig mavedans eller skolefodbold eller 
skoleblad eller elevråd. Jeg synes selv, gymnasiet gjorde, at jeg har turdet 
gøre noget, tage nogle spring…”

Lærerne
Det faldende elevtal gennem 1980´erne og 1990´erne betød naturligvis også færre 
lærere. Det lykkedes dog at klare  lpasningen ved frivillige ski   og naturlig afgang.
Da elevtallet begyndte at s  ge igen e  er årtusindski  et blev der igen brug for nye 
lærere. Behovet blev så meget desto større ved, at mange fra det store kuld af lærere 
fra 1970´erne begyndte at gå på pension. Allerede i 2003 blev der ansat 23 nye lærere, 
en udski  ning, der ikke var set større siden 1970´erne. Til gengæld oplevede GG et nyt 
skud på foreningsstammen på skolen i form af en klub af pensionerede lærere, der 
mødes  l nostalgisk udveksling af gamle minder og ost og rødvin på skolen fi re gange 
om året.
De mange nye unge lærere ændrede aldersprofi len i lærerkorpset afgørende. I løbet 
af ganske få år fi k Grenaa Gymnasium og HF igen et ungt ”look”, og lærerværelset er 
nu domineret af de unge. ”Plejer” afgik ved en hur  g død, og elever og lærere kunne 
igen svinge sammen aldersmæssigt. I jubilæumsåret er over halvdelen af skolens 80 
lærere ansat inden for det seneste år  , og de fl este af dem er under 40 år gamle.

Eleverne og mødet med gymnasiet og HF
Det er en vig  g pointe, at under de mange reformer og forandringer, Grenaa Gymna-
sium har gennemlevet i de 50 år, er der nogle helt fundamentale og gennemgående 
træk i elevernes oplevelse af gymnasiet og HF, der ikke har ændret sig. Det kan følges 
i de årlige beretninger fra eleverne selv i årsskri  erne. Hvert årsskri   fra 1980´erne og 
ind  l 2005 indledes med, at elever fortæller om deres oplevelse af overgangen fra 
folkeskole  l gymnasium/HF og om deres første år på den nye skole.
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 Dejlige damer - Brecht cabaret 2008
 Biologi B-niveau i Ka  egatcentret
 2.q på DGI’s Kursuscenter Karpenhøj
 Biologi 1.g

 3. uk’s kaosbillede 2010. Foto: Jonas Svenstrup Hansen
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I årsskri  et fra 1991-92 skrev Henrie  e og Lone om deres første indtryk af miljøet og 
omgangstonen på GG:
”Der er så mange typer herude, at der al  d er nogen, man kan sammen med. Man kan 
få lov  l at være forskellig og fi nde sin egen s  l…Der er en dejlig afslappet måde at 
være sammen på. Vi har et godt kammeratskab – selvfølgelig fi nder vi sammen i grup-
per, for der er jo al  d nogle, man klinger bedre sammen med end andre. Men der er 
ingen kliker, vi kan også al  d snakke sammen på tværs af grupperne….
Det er et tema, eleverne har kredset om i alle GG´s fem år  er. Ti år senere, i 2001-02 
formulerer Julie fra 2.x det sådan: 
”Hele omgangstonen og –formen imellem de tre klassetrin er utrolig afslappet, og det 
samme gælder holdningen  l alle slags mennesker. Denne accept og tolerance gør 
miljøet på Grenaa Gymnasium utrolig rart at færdes i, lige som de hyggelige morgen-
samlinger bidrager med en ganske speciel stemning og giver skolen sit eget præg”.
Bag alle omvæltninger og forandringer er gode, gamle GG stadigvæk sig selv, og de 
værdier, der blev formuleret for skolen i slutningen af det nu forløbne halve århund-
rede er de samme, som da skolen blev grundlagt, selv om de dengang ikke blev hver-
ken diskuteret eller ”vedtaget”. Værdierne er: faglighed, gensidig respekt, refl eksion. 

Mange husker ”gymnasieka  en” Frede:

”Det mærkeligste væsen på skolen var ”gymnasieka  en” Frede, en stor 
rød hankat, der boede på skolen og havde sin faste plads ved indgangen 
og var almindeligt respekteret og værdsat af både lærere og elever. Frede 
havde stort set lov  l at gøre, som det passede ham. Ved møder og fester 
gik han ud og ind e  er behag. Den dag, det blev kendt, at Frede var død, 
holdt eleverne en sørgehøj  delighed for ham. Det er som om der har 
manglet noget på GG e  er at Frede gik bort. Han døde så vidt vides helt 
udrama  sk af alderdom”. Smartboard indføres på GG i 2008

 Håndtegn - AT-forløb i Hip Hop
 Gymnasieka  en Frede

 Kaosbillede: 3.ak foråret 2008
 OD-gruppen 2007-2008
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 Theis og Jonas ved 
formiddagssamlingen 
2009
 Camilla 2.q

 - billedkunst B-niveau
 Galla på GG 2009

 NF i felten 
 Statsminister Lars Løkke 
Rasmussen besøger 
Grenaa Gymnasium

 i 2011
 Der øves  l 
forårskoncerten 2009

Foto: Kris  an Thrue Kjær
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Aff yringsrampen  l frem  den 
50 år er vel overstået. Til lykke med det! Grenaa Gymnasium har et godt udgangs-
punkt for de næste 50. En velfungerende, funk  onel og smuk skole befolket af enga-
gerede og dyg  ge elever og medarbejdere. 
Derfor tegner frem  den sig lys og lykkelig. Og dog. ”Det er svært at spå - især om 
frem  den”, som Storm P. med glimt i øjet formulerede det.
Vi vover alligevel et øje – og giver et bud på frem  den.
”Aff yringsrampen  l frem  den” er Grenaa Gymnasiums strategi, der sammenfa  er de 
værdier og de mål, elever, personale, ledelse og bestyrelse har formuleret for skolen.
Faglighed, gensidig respekt og refl eksion, afspejler de værdier eller den ”ånd” der 
tegner dagligdagen på skolen, både hvad angår læring og samvær mellem elever, læ-
rere, ledelse og bestyrelse. 
Det vil det også være i frem  den! Endvidere er den grundlæggende strategi baseret 
på en række  lsyneladende paradokser.
Skolen skal nemlig være
• bredt anlagt og profi leret,
• lokal og global,
• lægge vægt på individualitet og fællesskab,
• præget af uddannelse og dannelse.
Alligevel tror vi, at paradokserne også i frem  den vil og skal være et grundlæggende 
eksistensvilkår. Vi skal også i frem  den være en bred og rummelig skole. Vi skal give et 
a  rak  vt uddannelses  lbud  l unge på Djursland, sam  dig med at vi  lbyder unge fra 
udlandet og fra lokalområdet en højt profi leret interna  onal uddannelse. Vi skal på 
samme  d være en integreret del af lokalsamfundet og være globale i vort udsyn og 
pædagogik. Vi skal fremme hver eneste elevs individuelle kompetencer, sam  dig med 
at vi forankrer læringen i et stærkt fællesskab - og så skal vi både uddanne og danne 
det enkelte menneske.
Dermed udgør paradokserne - suppleret med de grundlæggende værdier - aff yrings-
rampen  l frem  den. 

Selvstyre i en tumultarisk verden 
Overgangen  l selveje 1. januar 2007 betød at gymnasierne lærte betydningen af be-
greberne  lpasning og oms  lling.
Vi har lært at ”  lpasning” normalt betyder færre indtægter – uden at udgi  erne 
umiddelbart følger med nedad. Og dermed krav om reduk  on af omkostningerne ved 
at drive skole. ”Oms  lling” betyder derfor nye arbejdsgange, der er mere eff ek  ve - 
og ikke mindst billigere.
Fordelen ved selvejet er, at vi selv kan disponere over taxameter  lskuddene inden for 
selvejets rammer. Ulempen er, at  lskuddene pr. elev  l store og små skoler er ens – 
og det betyder igen, at  lpasningen for Grenaa Gymnasiums vedkommende i høj grad 
har peget nedad! 
Tilpasningen er dog ind  l videre gået overraskende godt, og elevtallet er i jubilæums-
året blevet så højt at udkantsstø  en er a  rappet.
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 Global koordinator Lone To   på besøg i Nairobi 2010

 2.uk på udveksling i Bedford/Boston 2009

 Globale samarbejdspartnere Nairobi Academy og Bedford/Boston 



Under alle omstændigheder er fornu  ige økonomiske vilkår helt afgørende for om 
skolen kan fastholde og udbygge kvaliteten i uddannelserne – også i frem  den. Og 
der er ingen tvivl om at ”en skole midt i provinsen”, som Grenaa Gymnasium jo også 
er, har fået vanskeligere vilkår. 
Det er derfor en vig  g opgave for det poli  ske system fortsat at prioritere den geogra-
fi ske spredning af uddannelses  lbuddene. Kun derved kan også unge fra Djursland og 
andre områder uden for de store vækstcentre få et varieret og a  rak  vt uddannelses-
 lbud, og det er vig  gt, da geografi sk afstand  l et relevant uddannelsessted er helt 

afgørende for at en stor andel af de unge får en ungdomsuddannelse.

Indholdet i skolen 
Frem  d er ikke noget, der sådan dumper ned i skødet på én pr. automa  k, selv om de 
økonomiske rammer er meget vanskelige at påvirke. 
Hvad angår indholdet i skolen er vi i høj grad selv med  l at forme frem  den, blandt 
andet gennem de visioner og ønsker, vi selv lægger spor ud  l. 
En skole er i høj grad forankret i mødet mellem eleven og stoff et. 
Læring er en vanskelig proces, der kræver mo  va  on, engagement og hårdt arbejde 
for eleven. Læreren spiller en central rolle i denne proces som formidler af stoff et og 
af engagement. 
Derfor er gode, engagerede lærere en helt grundlæggende forudsætning for en god 
skole. 
Med 2005-reformen etableredes et nyt uddannelsespoli  sk paradigme, der er præ-
get af nye fagsamarbejder og arbejdsmetoder. Det drejer sig især om fl erfaglig under-
visning  l supplering af kerneydelsen, den faglige undervisning. Kompetencemål, dvs. 
evnen  l at anvende det man har lært, frem for pensumtænkning, samt udvikling af 
IT-baserede undervisningsformer  l supplering af tavle og kridt! 
Et uddannelsespoli  sk udfordrende paradigme, der grundlæggende drejer sig om i 
endnu højere grad end  dligere at tage hånd om den enkelte elev, sam  dig med at 
fællesskabets rolle for læringen styrkes.
Derfor er fortsat pædagogisk udvikling og nytænkning helt afgørende for at nå de meget 
ambi  øse mål om kvalitetsforbedring, og at 95% af hver ungdomsårgang får en ung-
domsuddannelse. Det handler om ny praksis, nye strukturer og nye samarbejdsformer 
på skolen, som tager  d at udvikle. Derfor ikke fl ere reformer, før den sidste fungerer!
Andelen af unge på Djursland der går i gymnasiet er fortsat under landsgennemsnit-
tet. Det er, som det al  d har været i Grenaa Gymnasiums 50-årige historie, et helt 
overordnet mål at sikre, at så mange kvalifi cerede unge som muligt får en gymnasial 
ungdomsuddannelse. En vision forældre  l unge på Grenaa Gymnasium har vist op-
bakning  l igennem alle 50 år. En vision der deles med de øvrige gymnasiale uddan-
nelsesins  tu  oner på Djursland og med Ungdommens Uddannelsesvejledning.
En vision som det bør være et fælles anliggende at få fremmet i samarbejde med 
Norddjurs og Syddjurs kommune. Det er fortsat en stor glæde hvert år  l dimissionen 
at kunne overrække huen  l den første student i familien. Derfor er visionen at kunne 
lære og undervise i et klart og forståeligt sprog, der kommer uden om de uddannel-
sesmæssige barrierer, som vi ved en akademisk sprogkode er med  l at opretholde.
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Grenaa Gymnasium er en del af en globaliseret verden - og det er elever og lærere 
også. Derfor er det en uomgængelig opgave at ruste eleverne  l en mangfoldig og 
global verden ved at lære dem at håndtere kulturelle forskelle, at se sig selv som glo-
bale medborgere og indgå i en konstruk  v dialog med andre. Men også at videre-
udbygge Grenaa Gymnasium som et naturligt mødested for mennesker, viden, kunst 
og kultur – både for elever og lokalsamfund.

Tilbage  l frem  den
I sin tale i forbindelse med indvielsen af Grenaa Gymnasium udtalte daværende un-
dervisningsminister Jørgen Jørgensen:
”…vi må erkende, at vor  d kræver, at der uddannes stadig fl ere på det grundlag, 
gymnasieskolen giver. Her skal eleverne ikke betragte sig som en snæver kreds, der 
føler sig højt hævet over andre, nej, her skal de uddannes  l en gerning, som skal 
videreføres og frugtbargøres ude i det danske folk”
I 25-års jubilæumsskri  et citerer rektor Johannes Hoff meyer disse ord og  lføjer:
”Hvad selve inten  onen angår, søgte skolen senere at leve op  l hans ord. Den stræbte 
e  er ikke at blive  l et elfenbensslot, men at yde et levende bidrag  l det folkelige liv 
på Djursland, også fordi det viste sig, at den sociale spredning på den nye skole var 
langt større, end man havde set i den danske gymnasieskole, hvor elever fra over-
klasse og embedsmandsstand var i overtal. 
På det grundlag forsøgte jeg også i dagliglivet at gøre gymnasiet  l et billede på sam-
fundet, og jeg fremhævede o  e, at en skole, som kun er lek  er og kun har høje eksa-
mensresultater som formål, ikke har den re  e målsætning. Kun et skoleliv med mange 
ak  viteter og engagementer hos eleverne i forbindelse med den faglige uddannelse 
gør et gymnasium  l en rig  g skole.”
Disse ord kendetegner og har kendetegnet Grenaa Gymnasium i 50 år – og det bør de 
også gøre i de næste 50.

Med disse ord siger Grenaa Gymnasium tak for 50 gode år og rækker hånden ud  l 
samarbejde om de næste 50.
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Redak  on, kilder og li  eratur
Redak  onsudvalget har bestået af Ole Fjord, Kirsten Roug, Lars Sand Kirk og Vilfred Friborg 
Hansen. Førstnævnte er rektor ved Grenaa Gymnasium siden 1995, Kirsten og Lars er ansa  e 
ved Grenaa Gymnasium siden hhv. 1973 og 2001, sidstnævnte er  dligere lærer ved Grenaa 
Gymnasium (1971-2003).

Redak  onen har arbejdet samlet og har fælles ansvar for jubilæumsbogen. Ole Fjord har især 
arbejdet med koordina  on og  lre  elæggelse, samt forordet og det afslu  ende afsnit om 
frem  den. Vilfred har stået for den øvrige tekst, Kirsten for billeder og layout og Lars for
layout og samarbejdet med trykkeriet.

Redak  onen har undervejs modtaget hjælp og bidrag fra Erling Christensen, Eigil Crone,
Asger Hartelius, Carl Chris  an Vibjerg, Vagn Rohde, Hanne Marie Jensen, Mads Nikolajsen, 
Bent Rensch, Ole Frydensberg, Anna Dalgaard, Me  e Dalgaard, Henrik Hoff meyer, Lasse
Mønster, Clara Louise Grant, John Risager Rasmussen, S  ne Sørensen, Kristen Dybdal, Helga 
To  , Per Istrup, Jørgen Lolle, Allan Tarp, Doris Pedersen, Kama Bech, Jens Chr. Hauerslev,
Kirsten Bech Hansen, Pia To  gaard, Marianne Abell. Mange af ovenståendes bidrag kan
læses i deres fulde omfang på skolens hjemmeside www.grenaa-gym.dk

Anvendte kilder og li  eratur:
Bidrag – skri  lige og mundtlige – fra ovenstående
Årsskri  er, skoleblade, personaleblade, pjecer m.m.
Avisar  kler, bl.a. fra skolens udklipssamling og Grenaa Egnsarkiv
Billeder fra skolens samling, diverse private samlinger samt Grenaa Egnsarkiv
Grenaa Gymnasiums hjemmeside
Jubilæumsbogen fra 25-års jubilæet: ”Grenaa Gymnasium, 25 år på heden”, Grenaa 1986
Johs. Hoff meyers privatarkiv, s  llet  l rådighed af sønnen Henrik Hoff meyer
Erling Christensens privatarkiv

Hjemmeside:
I  lknytning  l jubilæumsbogen er 
der opre  et en hjemmeside,
under Grenaa Gymnasiums
hjemmeside www.grenaa-gym.dk 

Kommentarer  l jubilæumsbogen 
eller hjemmesiden kan re  es  l
gg@grenaa-gym.dk

 Redak  onsudvalget:
 Fra venstre Vilfred Friborg Hansen, Ole Fjord, Kirsten Roug og Lars Sand Kirk
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