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Studentertale	  af	  Victor	  Agertoft	  Vistisen	  ved	  dimissionen	  2015	  på	  Nørre	  Gymnasium	  

Lad	  mig	  starte	  med	  at	  sige,	  at	  jeg	  er	  utrolig	  beæret	  over	  at	  få	  lov	  til	  at	  stå	  her	  på	  talerstolen	  i	  

dag	  for	  på	  vegne	  af	  denne	  her	  helt	  fantastiske	  årgang	  at	  runde	  tre	  års	  gymnasietid	  på	  Nørre	  

Gymnasium	  af.	  Det	  har	  været	  et	  eventyr	  –	  det	  har,	  som	  de	  siger	  i	  X-‐Factor,	  været	  en	  helt	  

fantastisk	  rejse,	  og	  jeg	  tror	  ikke	  nogen	  kunne	  forestille	  sig	  bedre	  rejsekammerater,	  end	  vi	  har	  

haft.	  

Det	  gælder	  ikke	  mindst	  vores	  mange	  dygtige	  og	  engagerede	  lærere,	  som	  dag	  ind	  og	  dag	  ud	  de	  

seneste	  tre	  år	  har	  holdt	  os	  ud	  og	  fyldt	  ny	  viden	  på	  os.	  Dem	  skylder	  vi	  en	  stor	  tak,	  ligesom	  

vores	  forældre	  og	  studievejledere	  har	  været	  klar	  til	  at	  hjælpe	  og	  holde	  os	  fokuserede,	  når	  

koncentrationen	  en	  sjælden	  gang	  eller	  to	  har	  svigtet.	  Det	  skal	  I	  også	  have	  stor	  tak	  for.	  	  

…	  

Dagen	  i	  dag	  tror	  jeg	  mange	  af	  os	  har	  ventet	  på	  og	  set	  frem	  til	  siden	  vi	  første	  gang	  trådte	  ind	  i	  

festsalen	  klokken	  halv	  ti	  torsdag	  d.	  16.	  august	  tilbage	  i	  2012.	  Det	  var	  der,	  det	  hele	  startede;	  

Vores	  første	  dag	  på	  Nørre	  G,	  vores	  første	  dag	  som	  gymnasieelever.	  Al	  begyndelse	  er	  svær,	  

siger	  man,	  og	  det	  var	  da	  også	  med	  nervøse	  skridt	  og	  akavet	  tavshed	  at	  vi	  fandt	  sammen	  i	  

klasserne.	  Men	  nervøsiteten	  og	  det	  akavede	  blev	  heldigvis	  hurtigt	  afløst	  af	  sammenhold	  og	  

fællesskab,	  og	  begge	  dele	  er	  vokset	  i	  løbet	  af	  årene,	  ikke	  mindst	  til	  fester,	  caféaftener	  og	  på	  

vores	  studieture,	  hvor	  vi	  klassevis	  har	  repræsenteret	  Nørre	  G	  i	  øst	  og	  i	  vest.	  

…	  

Det	  er	  svært	  at	  snakke	  om	  gymnasietid	  uden	  at	  sige	  almen	  dannelse.	  Og	  i	  virkeligheden	  er	  det	  

måske	  nok	  endnu	  sværere	  at	  definere	  almen	  dannelse.	  Naturligvis	  er	  der	  det	  boglige	  aspekt;	  I	  

oldtidskundskab	  har	  vi	  lært	  om	  dorisk	  og	  jonisk	  stil	  så	  vi	  nu	  ikke	  kan	  gå	  en	  tur	  gennem	  

København	  uden	  at	  analysere	  søjler,	  i	  AP	  –	  almen	  sprogforståelse	  –	  har	  vi	  haft	  latin	  for	  

dummies,	  og	  så	  har	  vi	  lavet	  matematiske	  modeller	  for	  antallet	  af	  traktorer	  i	  indiske	  landsbyer	  

og	  sjældne	  fuglearter	  på	  eksotiske	  øgrupper.	  Vi	  er	  blevet	  udstyret	  med	  en	  kildekritisk	  tilgang	  

til	  alt	  vi	  læser,	  ser	  og	  hører,	  og	  så	  har	  vi	  efterhånden	  mestret	  disciplinen	  AT-‐synopsis-‐

skrivning	  og	  lært	  at	  kende	  forskel	  på	  induktiv	  og	  deduktiv	  metode	  –	  tror	  vi	  i	  hvert	  fald	  nok…	  

…	  

Men	  der	  er	  jo	  også	  alt	  det	  andet,	  som	  bidrager	  til	  vores	  almene	  dannelse.	  Alt	  det,	  vi	  ikke	  kan	  

læse	  om	  i	  en	  bog,	  men	  som	  kommer	  i	  takt	  med,	  at	  dagene,	  ugerne	  og	  månederne	  går.	  Vi	  har	  

udviklet	  os	  personligt	  og	  socialt,	  og	  vores	  evne	  til	  at	  reflektere	  over	  forholdet	  til	  andre	  
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mennesker	  og	  omverdenen	  er	  et	  fag,	  som	  ikke	  har	  sin	  egen	  studieplan	  i	  Lectio,	  men	  som	  vi	  

alligevel	  tager	  med	  os	  gemt	  i	  eksamensbeviset	  og	  indersiden	  af	  huen.	  For	  de	  mange	  hilsner	  i	  

huen	  og	  lykønskende	  bid	  i	  skyggen	  vidner	  om	  det	  fællesskab,	  der	  har	  været	  et	  godt	  og	  solidt	  

fundament	  for	  vores	  almene	  dannelse.	  

…	  

Derfor	  vil	  mange	  af	  os	  sandsynligvis	  også	  sidde	  med	  en	  blanding	  af	  begejstring	  og	  vemod	  

over,	  at	  gymnasietiden	  nu	  er	  slut.	  De	  tre	  år	  gik	  pludseligt	  meget	  hurtigt,	  selvom	  dagen	  i	  dag	  lå	  

så	  langt	  ude	  i	  fremtiden	  den	  torsdag	  for	  tre	  år	  siden.	  Vognturen	  om	  lidt	  markerer	  slutningen	  

på	  én	  epoke	  og	  begyndelse	  på	  en	  ny;	  Det	  er	  sidste	  gang	  vi	  for	  alvor	  kommer	  til	  at	  være	  samlet	  

som	  gymnasieklasse,	  men	  samtidigt	  er	  det	  første	  gang	  vi	  for	  alvor	  samlet	  som	  studenter	  med	  

et	  eksamensbevis	  i	  hånden	  tager	  ud,	  klar	  på	  at	  erobre	  verden,	  så	  at	  sige.	  Lectio	  behøver	  nu	  

ikke	  længere	  være	  den	  mest	  besøgte	  hjemmeside	  på	  vores	  computer	  og	  det	  første	  vi	  tjekker	  

om	  morgenen	  i	  håb	  om	  at	  morgenmodulet	  kunne	  være	  aflyst	  eller	  danskstilen	  rykket.	  Vi	  har	  

afleveret	  vores	  bøger,	  men	  tasken	  er	  stadig	  tung	  af	  tre	  års	  indtryk,	  som	  vi	  tager	  med	  os	  som	  

værdifuld	  baggage.	  

…	  

For	  der	  ligger	  en	  verden	  af	  muligheder	  åben	  foran	  os	  nu,	  og	  det	  kan	  synes	  svært	  at	  vælge,	  hvor	  

man	  skal	  starte.	  Men	  uanset	  hvad	  må	  det	  –	  med	  fare	  for	  at	  det	  nu	  kommer	  til	  at	  lyde	  som	  en	  

kliché	  –	  handle	  om	  at	  gøre	  det,	  der	  føles	  rigtigt;	  Nyde	  livet.	  Gribe	  dagen.	  Carpe	  diem.	  YOLO,	  

simpelthen.	  Og	  vi	  kan	  med	  rette	  tillade	  os	  at	  være	  stolte	  over	  det,	  vi	  nu	  har	  gennemført.	  For	  

studentereksamen	  er	  ikke	  noget	  vi	  har	  fået,	  men	  noget	  vi	  har	  taget.	  Vi	  har	  kæmpet	  for	  det	  –	  i	  

perioder	  så	  meget,	  at	  det	  næsten	  ikke	  var	  sjovt	  –	  og	  vi	  har	  nu	  krydset	  mållinjen;	  ikke	  med	  en	  

medalje	  om	  halsen,	  men	  med	  en	  hue	  på	  hovedet.	  Og	  vi	  har	  fået	  mulighed	  for	  at	  tilføje	  et	  ekstra	  

”d”	  til	  ordet	  udannet,	  så	  vi	  nu	  i	  stedet	  kan	  skrive	  uddannet	  på	  vores	  fremtidige	  CV.	  

…	  

Jeg	  vil	  her	  afslutningsvis	  på	  vegne	  af	  hele	  årgangen	  endnu	  en	  gang	  sige	  en	  stor	  tak	  til	  vores	  

lærere	  og	  personalet	  her	  på	  gymnasiet,	  som	  har	  bidraget	  til	  at	  gøre	  vores	  tid	  på	  Nørre	  G	  til	  

noget	  helt	  specielt,	  som	  vi	  altid	  vil	  huske.	  

Til	  mine	  medstudenter	  vil	  jeg	  sige	  et	  kæmpe	  tillykke	  med	  huerne,	  tak	  for	  tre	  helt	  fantastiske	  

år	  med	  et	  hav	  af	  uforglemmelige	  øjeblikke,	  og	  jeg	  ønsker	  jer	  al	  held	  og	  lykke	  fremover!	  

	  

Tak!	  


