
 
 
Kære studenter. 

Af hjertet tillykke med huen. Man kan kun blive glad, når man står her og ser ud over så mange fine, hvide 

studenterhuer og glade ansigter. 

Hele ugen er der på gangene her på Rosborg blevet smilet stort, drukket champagne, flaget, krammet og 

blevet råbt tillykke, hver gang en nyudklækket student er trådt ud af eksamenslokalet og har fået sin 

studenterhue på hovedet under stor festivitas.  

Men der er også blevet knebet et par tårer.  

Der er blevet taget masser af selfies af storsmilende studenter med favnen fuld af roser. Disse selfies har 

hurtigt fundet vej til de sociale medier, hvor man i disse dage konfronteret af det ene 12-tal efter det 

andet.  

I er hurtige til at dele de flotte karakterer med resten af verden, men hvis anstrengelserne ikke har 

resulteret i enten et 10- eller 12-tal, så er det åbenbart ikke værd at nævne andet end, at man har fået 

huen.  

Det synes jeg, at der er synd. Man fortjener at få lige så mange likes for et 4-tal i studenterhuen som et 12-

tal.  

Bag hver en hue vi ser her i dag, gemmer der sig hundredvis af læste sider, timevis af gruppearbejde, 

afleveringer skrevet i de sene nattetimer, angstprovokerende fremlæggelser foran hele klassen, 

terminsprøver og ikke mindst nervepirrende eksamener. 

Men for nogen har det været et mål bare at bestå, og det har været lige så stor en kraftanstrengelse som 

for de, der har lavet 12-taller på stribe. 

Et guldrandet eksamensbevis betyder ikke nødvendigvis en guldrandet karriere - og forskningen viser, at 

det er lykke, der skaber succes og ikke omvendt. 

Helle Joof har udgivet en bog med alternative leveregler, hvor en af dem er glimmer-reglen. Glimmer-

reglen går ud på, at vi skal huske at drysse glimmer på de gode oplevelser og stille dem op på den indre 

kaminhylde, så de kan skabe lys i vores sind. En hvilken som helst karakter i studenterhuen fortjener at 

blive overdrysset med glimmer og stillet på den indre kaminhylde.  

Karakterer betyder noget – men ikke for jeres værd som menneske. Tallet i huen og på eksamensbeviset 

definerer ikke, hvem I er, hvilke værdier I har, hvor højt jeres familie elsker jer eller hvor meget jeres venner 

kan lide jer.  

Et højt gennemsnit giver naturligvis flere valgmuligheder i forhold til fremtidens studier. Men ingen siger, at 

lykken ikke findes i en af de muligheder, som et 4-tal åbner op for. For som jeg sagde før: det er lykken, der 

skaber succes ikke omvendt. 

De sidste 2-3 år af jeres liv har været dikteret af et stramt skema i Lectio, men nu starter et liv uden skema. 

Der venter jer nye oplevelser, udfordringer og muligheder. 



 
 
Verden i dag kan være svær at navigere i, og medierne er ikke sene til at tegne et dystopisk billede: polerne 

smelter og varsler en klimakatastrofe, terror er efterhånden en hverdagshændelse, amerikanerne har en 

orange præsident der forsøger at styre verden via Twitter og har indført begrebet ”fake news”. Der er krig 

og ufred, sultkatastrofer og mennesker på flugt.  

Det er et dystert billede, der bliver malet, og det kan være svært at bevare optimismen, men det skal I. For 

jer starter fremtiden her og nu, og I har masser af muligheder.  

Nelson Mandela har sagt, at ”uddannelse er det mest kraftfulde våben, som du kan bruge til at ændre 

verden”. For ham betød drømmen om ophævelsen af Apartheid, at han måtte tilbringe 27 år i fængsel, men 

resulterede i, at han blev præsident for et frit Sydafrika og modtog den ærefulde Nobels fredspris. 

Det er naturligvis ikke alt, I kan ændre med en studenterhue, men I er godt på vej. Men I har friheden til 

selv at bestemme, hvordan I vil forholde jer til verden.  

I kan gå ud i verden med manglende tro på jer selv og mistillid til andre mennesker.  

Eller I kan gå ud i verden med en tro på, at jeres år på Rosborg har klædt jer på til at møde verdens 

udfordringer med oprejst pande, en ukuelig tro på egen evner og tillid til, at I kan gøre en forskel. Det valg 

er jeres. 

Noget af det, som kendetegner jeres årgang bedst, er jeres engagement. Og her tænker jeg ikke kun på 

fagligt engagement, som selvfølgelig har været i top, men også engagement i skolens meget alsidige kultur- 

og fritidsliv.  

Jeg har med beundring set på, hvordan I har engageret jer i kemiolympiade, malerikonkurrencer og den 

samfundsfaglige debatklub, deltaget aktivt og interesseret i besøg af diverse forfattere, politikere og 

forskere samt afholdt et brag af en Beatles tribute-koncert.  

Der findes på Rosborg et stærkt fællesskab.  

Et fællesskab, der er blevet fast konsolideret til fester og fredagscafeer, på studie- og sprogture til blandt 

andet Mexico og Paris, men også i hverdagen over bordfodbold eller liggende gruppearbejde i sofaerne, 

som man åbenbart kan blive så engageret i, at man slet ikke opdager, at tiden er gået. For slet ikke at tale 

om gallafesten, der er så vigtig, at man bliver nødt til at kigge på gallakjole på nettet i historietimerne. 

Her hersker en stærk Rosborg-ånd – især når talen falder på ærkefjenderne fra Rødkilde gymnasium eller 

når, at der er tarteletter i kantinen. 

På Rosborg er der højt til loftet, og det er ikke kun i fysisk forstand. Nok har vi smukke og inspirerende 

rammer, men langt vigtigere er det, at der er mentalt højt til loftet.  

På Rosborg er der plads til alle. Det betyder ikke noget om man går med tørklæde, har regnbuefarvet hår og 

ring i næsen, har købt sit tøj i en genbrugsbutik eller om skoleuniformen er en Chanel-taske og et La la 

Berlin-tørklæde. 



 
 
I Rosborgs farverige mangfoldighed er her plads til at tænke og tale frit, her er plads til at dumme sig og 

blive til grin, her er plads til at tænke store tanker og her er plads til at finde ud af, hvem man er. For det er 

nødvendigt at være nogen før end man kan blive noget. 

Vi ved naturligvis ikke, hvad fremtiden har at byde på.  

Men jeg håber, at I ser en fremtid med masser af muligheder, hvor I selv er med til at definere jeres egen 

lykke og succes, og at det vil resultere i, at fremtidens selfies ikke bliver lige så ensartede, som de har været 

i denne uge, men at de bliver forskellige og indeholder lige netop det, der er er vigtigt for jer hver især. 

Forventningerne til jer er tårnhøje.  

Jeres forældre ønsker det bedste for jer.  

Jeres lærere håber, at I vil udnytte jeres kompetencer og talenter til at realisere jeres potentiale bedst 

muligt.  

Politikerne vil gerne have jer igennem uddannelsessystemet hurtigst muligt, så I kan blive produktive 

skatteydere.  

Diskursen omkring uddannelse har ændret sig over de sidste år. Tidligere var jeres uddannelse samfundets 

investering i fremtiden. I dag er diskursen, at uddannelse er en udgift for samfundet.  

Derfor vil politikerne gerne, at I kommer hurtigere og billigere igennem uddannelsessystemet uden 

sabbatår, studieskift eller specialeskrivning, der trækker ud i årevis. 

Uddannelse er vigtigt, men det er mindst lige så vigtigt med dannelse – og den får I ikke af 

fremdriftsreformen.  

Det er super imponerende, hvis I tager den lige vej igennem uddannelsessystemet med blikket fikseret på 

drømmejobbet.  

Men at rejse ud i verden, stå på egne ben og tale med fremmede er lige så vigtigt. Gå en tur uden en fast 

destination, brug tid på at læse de store litterære klassikere – denne gang ikke fordi jeres dansklærer siger, 

at I skal, men fordi at I kan og vil. Stop op og mærk livet. Mærk efter, hvad der er rigtigt for jer.  

I behøver ikke vælge den lige vej. I må gerne skabe jeres egen. Det er som regel alle stikvejene, omvejene, 

blindvejene og afvejene, der fører jer frem til, hvem I er. 

 Og som jeg sagde før, så skal man være nogen før end man kan blive noget. 

Jeres tid her på Rosborg har tjent et langt højere formål end blot at klargøre jer til konkurrencestatens 

hamsterhjul.  

Vi har hjulpet jer på vej i processen til at blive selvstændigt tænkende individer, konstruktive og socialt 

engagerede samfundsborgere, aktive bidragere til, at andre har det godt og til at løse verdens problemer. 

Et eksempel på det er elevgruppen i Globale gymnasiers indsamlingen af brugt tøj til støtte til 

Danmarksindsamlingen. En tøjindsamling løser naturligvis hverken klimaproblemerne eller udligner den 



 
 
globale ulighed. Men den vidner om unge, engagerede mennesker, der kæmper for at gøre verden til et 

bedre sted at være.  

Og det fylder mig med håb i en ellers så usikker tid. 

Lad os vende tilbage til Mandela og hans drøm om et frit Sydafrika. Han var ikke blot drevet af sin drøm, 

men havde et stærkt værdisæt, der gav han troen på, at han kunne gøre en forskel. Også selvom det var en 

ulige kamp og kostede en omvej på 27 års fængsel.  

Drømme bliver ikke til virkelighed af sig selv eller ved tilfældigheder, men kræver engagerede og 

dedikerede ildsjæle. I jeres tid på Rosborg, har I gang på gang bevist, at I er netop det – engagerede og 

dedikerede.  

Tillykke, kære studenter. Efter et par år med tyske verber, lineær algebra, Platons hulelignelse og 

Cubakrisen er tiden inde til den ultimative fest i studentervognen med glade tilråb, besøg hos stolte 

forældre og masser af festligheder. 

Men når den dag kommer, hvor I lægger studenterhuen på hylden og begynder at undersøge de mange 

muligheder I har, håber jeg, at I med jer fra Rosborg vil have, ikke bare minderne om et par dejlige og 

udfordrende år, men også en faglig og social ballast, som I kan bruge som afsæt til at skabe jeres fremtid, 

uanset om I går den lige vej eller af omvejene.  

Nu skal I feste, og festen er – lige som resten af verden – jeres. Stort tillykke. 

 

/ Anja Sønderby Axelsen 


