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ELEVTALEN 
 

*Dyb vejrtrækning* 

Det var et af de bedste åndedrag, jeg længe har taget. For nu er vi færdige! 

Jeg har fået til opgave at skulle holde en tale i dag, og det kan man jo undre sig 

over hvorfor.  

 

Men jeg vil i hvert fald prøve at sige et par ord om den rejse, vi har været på 

sammen, som jeg håber, I kan relatere til.  

 

For vi har alle sammen besteget et bjerg af afleveringer, eksamensforberedelser, 

dårlige fraværsundskyldninger og måske skuffende eksamensresultater. Og selvom 

jeres forældre måske siger, at gymnasiet er den bedste tid i livet, må vi alligevel 

erkende, at det om ikke andet er en lettelse at være færdig med det faglige.  

 

Folk har i tidligere års taler valgt at beskrive disse udfordringer med citater af 

Nietzsche og andre af fortidens store tænkere. I stedet har jeg tænkt mig at 

beskrive den glædelige situation, vi står i nu, med et citat af en af tidens store 

tænkere: 

 

” Vi ku' ta' fri 

Vi ku' ta' til Paris 

Men du ska' ikk' prøve at fuck' med min stil 

Jeg gør hvad jeg vil, baby, gør hvad jeg vil 

Ja, jeg gør hvad jeg vil, uh ja”  

 

Som I nok kan høre, er det skolens tidligere poesiunikum og sangstjerne Gulddreng, 

som står bag de vise ord. Og selvom Gulddrengs overfladiske budsskab om 

modeller og champagne kan appellere til de fleste af os dimittender, er der et 

dybereliggende budskab. For vi sidder alle med den samme følelse af at have 

opnået frihed. For friheden er virkelig en af de ting, vi har vundet ved at have 

erobret den hue, der nu sidder på vores hoveder.  

___ 

 

Og selvom huerne på vores hoveder er ens, bæres de af vidt forskellige 

mennesker. Jeg synes, det er utrolig dejligt at se det mangfoldige fællesskab, som 

kan skabes i gymnasiet, og som uden tvivl er blevet skabt igennem de sidste år. Et 

fællesskab som skal danne ramme om studenterugerne, og som selvom de bliver 

hårde, vil sørge for at vi husker ugerne for evigt som afslutningen på gymnasiet.  
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Og nu sidder alle jer forældre sikkert med bekymringer om, hvad de her uger skal 

bringe. Men I skal huske på, hvordan gymnasietiden har været med til at definere 

jer som mennesker.  

 

Noget aktuelt der formår at vise gymnasietidens påvirkning af folks identitet, er 

den norske tv-serie SKAM. Serien formår virkelig at vise det essentielle i at være 

gymnasieelev. Hvordan identiteter skabes på baggrund af venskaber, kulturer og 

kærlighed. Grunden til at jeg nævner SKAM er, at vi kan spejle os selv i serien.  

 

For på samme måde som karakterne i SKAM udvikler sig under gymnasietiden,  

har gymnasietiden haft stor betydning for os unge. 

 

Og selvom vi formentlig endnu ikke er færdigdannede som personer, har vi 

alligevel fået et indtryk af, hvad det vil sige at opleve opture og nedture, at 

overskride grænser som sang i fælleren foran hele skolen eller at skulle acceptere 

nederlaget, når Pedel Steen overrasker en med spydige kommentarer om at tage 

fødderne ned fra bordene på skolen.   

 

Det har alt sammen har været med til at definere vores nutidige ståsted. 

 

Jeg husker i hvert fald selv den første dag på skolen, hvor fremtiden var uklar, og 

man var nervøs for den kommende tid, som vi garanteret alle var. Men alligevel 

står vi alle her i dag, og har klaret årene på Rosborg. 

 

En vigtig lektion er altså at give sig hen til det uvisse, for det skal nok gå alt 

sammen, som vi netop har bevist.  

 

Et andet godt råd fik jeg af min oldtidskundskabslærer Helle Vibeke, som sagde til 

mig: 

 

”Intellekt er jo i virkeligheden begæret efter ny viden” 

 

Og hvorfor er det sigende? Fordi noget af det vi har fået med fra gymnasietiden, 

er lysten og evnen til at lære. Og her snakker jeg ikke kun om akademisk stof men i 

lige så høj grad lysten til at lære om livet. Lysten til at lære af de lektioner fremtiden 

giver en. Lysten til at lære af fortiden og de oplevelser vi har haft her. Lysten til at 

lære af at 20 shots til Bacchus er for meget. Og selvfølgelig også lysten til ny faglig 

viden.  
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--- 

Men hvad kan vi bruge gymnasietiden til? Hvad kan vi lære?  

 

Jeg kan ikke give en entydigt svar på, hvad gymnasiet har gjort for os og hvad 

gymnasietiden kommer til at betyde for vores fremtid. 

 

Som jeg har været inde på er forventningen, at vi har en masse faglighed med i 

bagagen. Nogle af os vil bruge den her faglighed, når de skal læse videre, nogle 

af os vil bruge den til at springe ud som selvstændige og nogle af os ved måske 

ikke, hvad de skal bruge den til endnu.  

 

Men jeg tror, det er vigtigt at huske på, alle de andre ting vi har med i rygsækken. 

For vi har ud over faglighed og intellekt opnået noget, der måske er lige så 

værdifuldt. 

 

 Venskaber der kommer til at følge os resten af livet, et forandret selvbillede, en 

skabelse af en identitet, en definition af hvad det vil sige at være sig selv. Og for 

nogen måske den første kærlighed og de første kærestesorger.  

 

Disse erfaringer er vigtige for at være menneske. Og med disse erfaringer er min 

pointe, at jeg ikke er i tvivl om, at det hele nok skal gå.  

 

Så derfor synes jeg, vi skal give en hånd til skolen, til lærerne, til forældrene, til 

hinanden og måske vigtigst af alt:  give en hånd til os selv.  

 

TAK for tre gode år. 

 


