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Studentertale af Maria Emilie Kortenbach ved Dimissionen 2014 på Nørre G 

 

Det er med ærefrygt og en klump i halsen at jeg nu står her. Jeg er utrolig beæret over, at få lov 

til at runde tre års gymnasiale eventyr af, på vegne af hele min dejlige årgang af flotte, dygtige 

medstudenter! 

Først og fremmest synes jeg, at det er vigtigt at sige mange tak til alle vore passionerede 

undervisere der har holdt os ud de sidste 3 år, til forældrene og studievejlederne der både har 

hjulpet os, men som også har givet os i los bagi, når vi skulle tage os sammen – og skolens 

ledelse der har holdt styr på det hele. Uden alle jer kunne vi, vitterligt, ikke have klaret det! 

… 

Lad mig indlede med et lille tilbageblik til mandag d. 15. August 2011. Det var vores første dag 

her på Nørre G. Vi mødte ind klokken 9.55 og jeg husker tydeligt, hvordan jeg som 1.g’er tænkte 

at det var stort endelig at være nået til gymnasiet. Vi stod lidt akavet spredt ud i den gamle 

foyer, mens vi ventede på at blive inddelt i vores klasser. Jeg tror slet ikke, at vi i den situation 

forstod, præcis hvor meget vi ville rykke os i de efterfølgende 3 år. 

… 

For gymnasietiden er noget specielt: Almen dannelse, som vi får tudet ørerne fulde af, kan jo 

tolkes på mange måder. Der er selvfølgelig det boglige aspekt, i oldtidskundskab skal man lære 

at spotte en homerisk lignelse på en kilometers afstand, i religion lærte vi om både Nietzsche og 

Muhammed, Marx og Jesus. I fysik forsøgte vores lærer at få os til at regne på universets 

udvidelse ved at vise os, at otte knuder på en elastik er lidt ligesom en række galakser der 

flyver væk fra hinanden. Vores historielærer har hevet os fra vikingetiden til 

industrialiseringen, og vi har lært at forholde os kildekritisk til alt vi overhovedet kommer i 

nærheden af.  

… 

Men, jeg tror på, at alle de andre ting betyder noget for den almene dannelse. For gymnasiet 

handler jo også om at lære, at det er okay at spørge om hjælp – at ringe til en ven når man er 

kørt fast i sin danskstil, eller når man har brug for et sæt gode noter til matematikprøven. Og 

mindst ligeså vigtigt er det sammenhold, man får som klasse, når man står sammen i køkkenet 

hele dagen for at kunne lave en overdådig buffet til klassens julefrokost eller når man efter en 

god caféaften er endt ovre på Mørkhøj bodega med de andre ”udholdere”, og får en sidste øl 

eller to, inden man følges hjem ad de mørke cykelstier. 
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... 

For det er vel også netop det gymnasiet handler om: Fællesskab. Derfor er det heller ikke 

underligt, når nogen af os i dag nu sidder med lidt blandede følelser. Denne dag – med 

dimissionen, og den efterfølgende vogntur er jo kulminationen af tre års hårdt arbejde –lige fra 

det øjeblik vi første gang trådte ind på gymnasiet her, har vi jo glædet os som små børn, til at 

stå sammen, som klasse, på ladet af den vogn – og køre rundt til alles hjem, og nyde 

sammenholdet og fællesskabet. Men alligevel er det også vemodigt, da det jo markerer en 

slutning. Det bliver sidste gang vi for alvor er en klasse, for derefter er vi jo nået til vejs ende - i 

vores gymnasietid. Men således bliver turen jo også symbolet på en overgang til en anden 

virkelighed end den vi har levet med i hele gymnasietiden – vi spredes lige om lidt for alle 

vinde, og alle skal nu ud og finde nye mål og nye udfordringer.  

… 

Vi kan slette Lectio-app’en fra telefonen, for vi skal aldrig mere sidde søndag aften og tjekke 

skemaet i håb om, at mandagens første modul på mirakuløs vis er blevet aflyst…  

Men hvad så nu? 

For at besvare det spørgsmål vil jeg først lige vende tilbage til AT, almen studieforberedelse, 

som vi jo alle sammen har haft fornøjelsen af at være til eksamen i. Jeg valgte at skrive om vin, 

og et mine fag var fransk. Så, i min søgen på materiale til projektet faldt jeg over et digt af 

Charles Baudelaire, som jeg egentlig synes passer rigtig godt til lejligheden… Digtet hedder 

”Berus Jer!” (”Enivrez-Vous!” på fransk) og går sådan her: 

 

”Man bør altid være beruset.  

Alting beror paa det: det er den eneste Opgave. 

For ikke at mærke Tidens skrækkelige Byrde, der knuser jeres Skuldre  og knuger jer til Jorden, 

maa I beruse jer uden ophør. 

Men i hvad? I Vin, i Poesi, i Dyd - som I vil. Men berus jer. 

Og dersom det undertiden skulde hænde,  

paa et Slots Trapper, paa en Grøftekants grønne Græs, i jeres Stues tungsindige Ensomhed, at I 

vaagner, og Rusen allerede er taget af eller helt forsvundet,  

spørg saa Vinden, Bølgen, Stjernen, Fuglen, Uret,  

alt det, som flygter, alt det, som sukker, alt det, som   rinder, alt det, som synger, alt det, som taler,  

spørg hvilken Time det er;  

og Vinden, Bølgen, Stjernen, Fuglen, Uret vil svare jer:  
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"Det er Beruselsens Time! 

 For ikke at blive Tidens mishandlede Trælle, saa berus jer;  

berus jer uafladeligt! I Vin, i Poesi, i Dyd - som I vil." 

 

Man skal leve i nuet – siger Baudelaire. Hans budskab er jo, at vi skal beruse os i livet. Både i 

vin, i viden, og også i poesien. Og når engang vi igen får lidt ro på, og den huebetonede eufori er 

overstået, ja så er det tid til at beruse os i dyden, i dygtigheden, i fremtiden og dermed i livet.  

Det jeg prøver at sige med alt det her er, at vi skal nyde livet. Gribe dagen. Leve fuldt ud og følge 

vores drømme, tage det sabbatår hvis det er det man har lyst til eller brug for – det lyder som 

en række klichéer, men jeg tror alt andet lige, at der er en grund til at det er netop de pointer 

der er blevet fremhævet gang på gang.  

… 

Afslutningsvis vil jeg lige, endnu en gang, på vegne af hele årgangen sige tak til alle vores 

dygtige og søde lærere og til personalet her på gymnasiet der alle har ledt os sikkert frem til 

denne dag. Og så vil jeg ønske alle mine medstudenter al held og lykke fremover, og tak for 3 

fantastiske år!  


