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Kære Studenter 

Tillykke med det hele, jer er stolt af Jer – ligesom jeres forældre er – og til Jer 

forældre vil jeg derfor starte med at sige: 

”Jeg ser intet håb for vort folks fremtid, hvis den er afhængig af de useriøse unge i 

dag, for der er ikke ord for, hvor hensynsløse de er. Da jeg var dreng, blev vi lært at 

være rolige og respektfulde over for de ældre, men nutidens unge føler sig klogere, 

og de bliver utålmodige, når de skal udvise tilbageholdenhed”. 

Indrømmet. Disse ord er ikke mine. De kommer fra Hesiod, som menes at være 

samtidig med Homer omkring 7 – 800 år før vores tidsregning.  

Men budskabet findes skam stadig. Det er dog pakket anderledes ind. I dag hedder 

det ”eleverne er ukoncentrerede og larmende i undervisningen – der er behov for 

meget stærkere klasserumsledelse”. Det kan også hedde: ”eleverne er for meget på 

Facebook og de higer bare efter 15 min. berømmelse gennem X-factor, Paradise 

Hotel, Robinson o. lign.”.  Det kan også hedde, at ”det faglige niveau i gymnasiet er 

faldet” og ”at der går alt for mange i gymnasiet” og ”mange flere burde i stedet tage 

en erhvervsuddannelse”. Det siges især af mange politikere, erhvervsfolk og 

mediefolk – der aldrig selv kunne drømme om at sende deres egne børn der hen. De 

skal nemlig i gymnasiet.  

For en måneds tid siden havde vi på Nørre G. besøg af tidligere direktør i Dansk 

Industri Lars Goldschmidt. Han understregede, at det danske arbejdsmarked i 

fremtiden vil efterspørge dygtige unge, som bl.a evner følgende arbejdsprocesser: 

- Man skal kunne sætte sig ind i et fagligt indhold og samtidig indgå i 

tværfaglige arbejdssammenhænge 

 

- Man skal kunne bidrage med et element af innovation i opgaven, et kreativt 

touch, som finder nye veje i opgaveløsningen 

 

- Man skal kunne tilpasse sig kunderne, forstå deres behov og omsætte dem til 

de rigtige løsninger – der oven i købet er beriget med et værdielement: æstetik, 

design, energivenlighed. 

 

Se, det er jo helt andre kompetencer end dem tidligere tiders produktionssamfund 

efterspurgte. Og det er præcist de arbejdsprocesser, vi som ungdomsuddannelse 



kvalificerer jer til. Vi har netop givet jer faglighed. Vi har ladet jer arbejde sammen i 

AT-projekter og i andre studieretningsprojekter. Vi har stimuleret innovation, 

kreativitet, engagement og vi har formidlet værdier og æstetik. I er således i min 

optik fantastisk godt rustet til nutidens og fremtidens krav. Så jeg ser modsat Hesoid 

og hans nutidige efterfølgere faktisk meget håb for vort folks fremtid. 

Men det hindrer ikke hans arvtagere – næsten 3000 år senere - til bevidstløst at 

fremture: ”de unge lærer ikke det samme som os og derfor bliver de heller ikke lige 

så dygtige som os”. Koret er mangestemmigt og forfaldshistorierne vækker 

forargelse. Forargelsen består ofte i regulære erindringsforskydninger. Lad mig 

illustrere det med en historie fra den virkelige verden: 

For tre år siden arrangerede jeg 40 års jubilæum for den gymnasieklasse, jeg selv gik 

i. Jeg gjorde det sammen med en af klassens dengang dygtigste studenter. Han i dag 

er lektor på Ålborg Universitet. På et planlægningsmøde op til jubilæet beklagede han 

sig til mig over, at studenterne bliver dårlige og dårligere. ”De formulerer sig ikke 

ordentligt skriftligt, de kan ikke fordybe sig” osv. osv. – jeg fik hele smøren. 

Dagen før vores jubilæum, var han taget over for at bo hos sine gamle forældre. De 

var i gang med den store oprydning og præsenterede ham for en kasse, hvor alle hans 

gamle stilehæfter lå.  

Til festen kom han over – jeg kunne se han ville af med noget - og tog min hånd og 

sagde: ”Jens, jeg giver dig og landets studenter en uforbeholden undskyldning. Jeg 

har i dag læst alle mine stile fra vores gymnasietid. De er dårligt formulerede. De er 

overfladiske. De er umodne.  Kort sagt: De er elendige. Jeg trækker mine ord i mig 

igen”.  

 

Interessant – det kunne mange lære af.  Det er i øvrigt derfor der skal otte 

bluessangere til at udskifte en pære i loftet. Der skal en til at udskifte pæren – og syv 

til at synge om, hvor godt lyset var i gamle dage…  

 

Der er dog en række forfattere, som er dygtige til at huske fortiden. En af dem er 

netop afdøde Klaus Rifbjerg. Han var særdeles glad for at gå i folkeskolen. Som 25 

årig i 1956 mindes han i sin debutsamling: ”Undervejr med mig selv” bl.a. følgende: 

 

Gode dage hvor vi suger ord  

Haps, ind i munden som sorte saltpastiller 

Klistrer dem sammen til mønstre 

Og læser. 

Og græder tit 

Med hulk der kan vare flere timer 

efter at man er holdt op. 

 



”Under vejr med mig selv” er en lang hyldest til barndommen og ungdommen og til 

livet og læring i det hele taget. I de forskellige digte hylder Rifbjerg de enkelte skift i 

opvæksten. Her er det tiden i folkeskolen, som bobler af glæde og begejstring ved at 

lære nye ord, som bliver slugt som saltpastiller og ved at læse bøger, som rører 

følelserne. 

  

Sjovt nok skriver Rifbjerg ikke noget om sin gymnasietid i digtsamlingen. Det 

skyldes måske, at han ikke havde særlige gode minder fra den tid. Der går næsten 50 

år før han i 1999 skriver en lille erindring fra sin tid på Vestre Borgerdyd Skole – det 

der i dag er Københavns Åbne Gymnasium. Han skriver bl.a. ”En håndfuld lærere var 

umulige, lunefulde og dovne. Således ødelagde historie- og latinlæreren begge fag for 

mig, og det var os ikke ukært, da vi til studentereksamen hørte censor give ham en 

ordentlig røffel for forsømmelighed. Vi manglede ca. 500 sider i historie, og 

halvdelen af det latinske pensum havde vi aldrig været igennem. Jeg tror ikke en 

eksaminand nåede over ”godt”. Det var en skandale”. Og således skriver Rifbjerg om, 

at det måske er ”den lange skolegangs frygteligste udfordring, at man i visse tilfælde 

overlades til småpsykopatiske eller sadistiske eller luddovne pædagogers 

forgodtbefindende”i.  

 

Jeg håber ikke, at nogen af jer vil kunne skrive tilsvarende erindringer om jeres 

gymnasietid om 50 år. Og på trods af Rifbjergs elendige historie og latinundervisning 

blev han jo faktisk en af Danmarks mest betydelige forfattere i sin tid.  

 

Rifbjerg spørger i sit indlæg, om det er muligt med sådanne lærere og sådan 

undervisning efter ungdoms- og studenteroprøret? Det tror jeg godt, at jeg kan svare 

klart på: det er det ikke. Og det har I givet klart udtryk for i jeres samlede evaluering 

af gymnasieforløbet. 

 

Men det betyder ikke nødvendigvis, at der blev leveret dårlig og utidssvarende 

undervisning før i tiden. Ellers havde vi ikke opnået det kompetenceniveau, vi har i 

dag og den velstand, vi har i dag.  

 

I sidder som den største gruppe studenter nogensinde på Nørre G. og I er en del af 

den største studenterårgang nogensinde i Danmark. Og som det gælder i alle grupper, 

så er der en spredning i karaktererne. Men det ændrer ikke på, at vi – og I – har 

bidraget til at løfte det samlede antal kompetencer og det faglige niveau i Danmark. 

Og det er jo netop det ultimative mål for regeringen – uanset hvilken farve den har. 

 

En ting er regeringen, en anden ting er Jer. Hvad er jeres ultimative mål? Det hverken 

kan eller skal jeg kloge mig på. Men jeg vil bede Jer om at tage tre ting med fra jeres 

tre år her på Nørre: 



 

1. I har betegnet Nørre G. som et sted, hvor der er accept og rum og plads til alle. 

Hold fast i den værdi gennem jeres liv både i den lille og i den store verden. Og 

husk, at rum og plads ikke er betingelsesløse – så lyt til jeres indre stemme. 

 

2. På Nørre G. har I lært at lære. Lad nysgerrigheden og engagementet fortsat 

være ledetråden – det kan flytte grænser. Både jeres egen og andres. Brug livet 

til at lære nyt hver dag.  

 

3. Hold fast i fagligheden. Uanset hvilken funktion I kommer i, uanset hvilken 

titel I får, så hold fast i den faglighed, den viden og den evidens, der findes på 

området. Lad jer ikke blæse omkuld af hurtige og dumsmarte løsninger. 

  

 Så lad mig slutte med igen at henvende mig til jeres forældre: 

 

Kære Forældre 

Jeg ved godt, at alle dem, som nu sidder der med huen på, stadig er jeres børn. Og jeg 

ved også, at de altid i jeres optik vil forblive jeres børn. Men der er sket noget. Der er 

kommet noget nyt under huen.  

Da de startede her for næsten tre år siden, sagde jeg til jer, at I skal huske, at de ikke 

blev voksne bare fordi de skiftede fra folkeskolen til gymnasiet. Men i dag kan jeg 

godt tillade mig at sige, at de er blevet voksne. 

 

Og jeg kan endda tillade mig at sige, at I kan godt være stolte af dem. De er – i 

modsætning til de unge på Hesiods tid både hensynsfulde og inkluderende i deres 

adfærd. De er dygtige til at samarbejde og de er dygtige til at løse faglige problemer 

med anvendelse af flere forskellige metodiske tilgange. De i stand til at navigere i en 

stadig mere kompleks verden. Og så har de med deres studentereksamen bidraget til 

uddannelsesløftet i Danmark. Det sikrer velstanden – og i øvrigt også jeres pension!! 

Så også et stort tillykke til jer. I kan bestemt godt tillade jer at nyde det i dag. 

 

Og hermed dimitterer jeg jeres børn som studenter fra Nørre Gymnasium 2015 

 

Jens Boe Nielsen 

i ”Min ungdom – Kendte danskere fortæller” Udvalgt af Ole Knudsen, Gyldendal 2005, s. 431 

                                                           


