
 

Kære Studenter 

 

Stort tillykke med jeres eksamen. Jeg er sikker på, at I må føle det 

som et ”befrielsens øjeblik” for nu at citere en berømt tidligere 

statsminister. Tre års arbejde, tre års fællesskab og tre års 

erhvervelse af grundlæggende livskompetencer ligger bag jer og 

nu er der så en åben verden at indtage. I skal i gang med at forme 

jeres liv: prioritere og vælge retninger – uden at jeres valg bliver 

helt ude i skoven. Og apropos: 

 

Hvis din far gi'r dig lov 

Ta'r du så med mig i skoven? 

Og din mor hun si'r: "Ja, ja" 

Så bli'r der fuglesang foroven 

 

Smut du bare ind og spørg' 

De vil ikke sige: "Nej, nej" 

 

For de stoler på dig 

Med de kender sgu ikke mig 

For det er mig, der har drømmene med til dig 

 

 

I kan nok regne ud, at det ikke er mig, som har skrevet dette. Jeg 

kunne aldrig drømme om – heller ikke da jeg var ung – at lokke en 

pige med i skoven med den skjulte hensigt at ville ”kysse lidt 

blandt andet”, som der står lidt senere i sangen. 

 



Nej, det er jo en tidligere Nørre G. elev, som har skrevet ordene, 

nemlig Kim Larsen. Han døde desværre her i dette skoleår. Han 

blev student i 1964. Jeg mødte nogle af hans tidligere 

klassekammerater i forbindelse med vores 200 års jubilæum og de 

kunne fortælle, at han deltog ivrigt i skolens teaterforestillinger, 

også selvom han den gang ikke var nær så god til at spille guitar, 

som han blev det senere. 

 

Kim Larsen brugte sin studentereksamen til at tage en 

læreruddannelse og han fungerede også som vikar et par år, inden 

han tog springet og skabte sig en tilværelse, hvor han kunne leve 

af musikken. Den gang talte man om det fornuftige i at tage en 

uddannelse, som man kunne ”falde tilbage på”, hvis det, man nu 

egentlig havde lyst til, ikke kunne bære. 

 

Og hvem ved: måske var de færdigheder og de kompetencer Kim 

Larsen havde fået gennem det gymnasiale forløb og den 

efterfølgende læreruddannelse den væsentlige forudsætning for, at 

han kunne skrive de finurlige og underfundige tekster og melodier, 

som han faktisk gjorde? Det sted, man står, må på en eller anden 

måde være afhængig af, hvordan man har bevæget sig før.  

 

Nu er der heldigvis ofte kongruens mellem det, der er fornuftigt og 

det, man har meget lyst til. Og derfor er langt de fleste 

uddannelser i dag og de kompetencer, som følger i kølvandet gode 

til at ”falde tilbage på”. I skal altså først og fremmest navigere 

mellem jeres egen fornuft og følelse – og helst i langt mindre grad 

lytte til, hvad omgivelserne anbefaler og hvad tendenserne i 

samfundet peger på. 



En tysk sociolog Andreas Reckwitz lavede for to år siden en bog: 

”Singularitetens samfund” med en gennemgribende analyse af en 

sådan samfundstendens, som, han finder, er fremherskende for 

nutidens vestlige verden.  

 

Han ser nemlig en stærkt stigende tendens til, at vi hver især 

bevæger os mod det særegne i alt, hvad vi gør. Vi ønsker at blive 

unikke. Vi vil lave unikke ting. Vi stræber efter at gøre noget helt 

særligt, noget som er helt specielt for en selv. Faktisk ser 

Reckwitz det moderne individ som en kunstner, der kuraterer sit 

eget liv.  

 

 

Jeg skal være ærlig at indrømme, at det først var sidste år, at jeg 

for alvor stiftede bekendtskab med begrebet ”kuratering”, idet vi 

både fik en mængde værker af Statens Kunstfond og dertil en 

kuratering, som betød, at kunstneren Jesper Fabricius hang de 

mange værker op i forskellig farvede felter i de to lange gange på 

1. sal.  Som kurator skaber man ikke nødvendigvis selv ny kunst, 

men tager den eksisterende og vælger den indsigtsfuldt ud og 

placerer den kreativt ind i en ny kontekst, der på en gang både kan 

være modsætningsfyldt og alligevel harmonisk. Tænk på felterne 

på gangene og på de værker, som hænger i dem. De er meget 

forskellige og alligevel har de samlet set gjort gangene til en lille 

oplevelse at gå igennem. 

 

 

 



Andreas Reckwitz peger således på, at vi som mennesker stræber 

efter det særegne, det helt specielle ved at vælge ud i mængden af 

det almindelige. Men vi sætter det sammen på vores helt egen 

måde. Det er muligt, at det virker modsætningsfyldt for andre, 

men det bliver alligevel udtryk for en harmoni for den enkelte. 

Vores bolig skal have en helt for os speciel indretning, rejsen er 

ikke længere charterturismen, men den helt særligt tilrettelagte 

rute og oplevelse, vi dyrker måske en særlig interesse og vi spiser 

kun det udvalgte. Vi dyrker helt specielle vin- eller ølsorter, 

drikker en helt speciel kaffesort, vi træner eller udsmykker vores 

krop på helt særlige måder og måske ønsker vi en helt speciel 

karrierevej?   

Men Reckwitz peger også på, at anerkendelsen er en tro 

følgesvend. Singulariteten medfører, at den enkelte kommer til at 

stræbe efter en ”succesfuld selvrealisering” (s. 270), som på den 

ene side nok kan give indsigt og selvværd, men som på den anden 

side måske også gør en afhængig af andres ”likes”.  

 

Risikoen er i min optik nemlig, når singularitetens samfund 

kommer til at dominere i forhold til fællesskabets samfund. Har vi 

gjort vores arbejde godt her på Nørre G., så vil I have bemærket, 

at vi har stræbt efter at ”skabe en anerkendende og accepterende 

kultur”, som ”understøtter positivt samvær”, således som der står i 

vores værdigrundlag. Og vi har arbejdet for at være et gymnasium, 

som er ”præget af mangfoldighed”, ligesom vi har ønsket at 

”skabe spændende sociale og musisk-kreative arrangementer, der 

sammen med den daglige undervisning styrker ansvarlighed, 

selvstændighed og kritisk nytænkning”. Vi har med andre ord 

forsøgt at gøre fællesskabet og det fælles udgangspunkt stærkt 

igennem jeres gymnasiale forløb. 



Det behøver ikke blive set som en modpol til det singulære, men 

som et vigtigt supplement. Den yderste konsekvens af 

singulariteten bliver nemlig en total dekobling fra fællesskabet og 

de mange værdier, som er i det. At ”like” en bekendts handling 

skal ikke kun være en mekanisk og rituel reaktion, som blot 

bestyrker vedkommende i værdien af sin særlige handling, men 

må meget gerne være et involverende bidrag, der også styrker 

båndene og er til fællesskabets bedste.   

 

For godt en måned siden afviklede koret deres årlige koncerttur. 

Denne gang gik turen til Sydsverige. En dag blev tilbragt sammen 

med en stor gruppe elever på et gymnasium, som har specialiseret 

sig i musik og business. Her indøvede vores og de svenske elever 

nogle fælles numre til en koncert, som blev holdt om aftenen.  

 

Jeg har gennem årene været til mange af Nørre Gs korkoncerter, 

men aldrig været med på en kortur og heller overværet processen, 

hvor nye numre blev indstuderet, så jeg kørte til Tingsryd og 

overværede dagen på Academy of music and business. 

 

Det var interessant at se, hvordan de tre lærere arbejdede med 

henholdsvis bassangerne, alterne og sopranerne. Hver gruppe sang 

store dele, hvor man kunne kende melodien, men også passager, 

som var noget helt andet: dybere eller højere. 

Men da de tre grupper så blev sat sammen, så kunne man tydeligt 

fornemme den gennemgående melodi, som så at sige blev 

overtaget af grupperne på skift samtidig med at det andet, som 

blev sunget, gjorde den samlede fremtræden flerstemmig og 

alligevel med dybde og harmoni. Samtidigt var det fint at opleve, 



hvordan de tre grupper under hele sangen var opmærksomme på 

hinandens bidrag til sangen og på direktionen. Sangens kvalitet 

kom simpelthen til at ligge i de forskellige klange, i samspillet og i 

den fælles lyd, som disse klange gav. I denne proces må den 

enkelte helt underlægge sig fællesskabet og se kvaliteten i sit eget 

bidrag til den samlede performance. Som individuel sanger må 

man stå der og føle, at ens egen stemme nok betyder noget i sig 

selv, men især som et bidrag til et fællesskab, hvis samlede 

fremtoning bliver større end summen, af de enkeltes stemmer. Og 

det er i kontrast til det singulære.  

 

Jeg har selv mine rødder i idrættens verden. Og her oplever vi det 

samme. Som i koret har man f.eks. i fodbold også tre grupper: 

forsvarsspillerne, midtbanespillerne og angriberne. De gode 

resultater opnås, når hver enkelt og hver gruppe arbejder sammen 

og udfører hver deres opgave og spiller – ikke melodien – men 

bolden videre, så de næste kan arbejde konstruktivt videre med 

den. Spørgsmålet er hele tiden: hvordan kan jeg med min indsats 

også være med til at gøre mine medspillere gode, så vi opnår det 

bedste resultat – måske endda bedre end summen af de enkeltes 

indsatser? 

 

Det er, hvad jeg kalder grundlæggende livskompetencer: hvordan 

kan jeg – med mine kompetencer bidrage til at gøre mine 

nærmeste gode? Hvordan kan vi arbejde sammen, så det samlede 

resultat bliver smukt, samtid med, at jeg realiserer min egen 

singulære livsdrøm?   

 

 



I de tre år, I har gået på Nørre G., har det hele tiden været et mål 

for jeres lærere. I har hver især skullet skaffe jer kompetencer 

inden for de forskellige fag. Men I har også i de flerfaglige forløb 

arbejdet sammen og bidraget med hver jeres kompetencer til at 

angribe et emne – en melodi – fra forskellige vinkler med det for 

øje, at det samlede resultat blev smukkere – flerfacetteret – end, 

hvis I havde gjort det hver for sig eller ud fra en enkelt faglig 

vinkel. I har desuden engageret jer heftigt i elevråd, operation 

dagsværk, festudvalg, musical, showband, kor, cafeudvalg, 

KULT-udvalg, Nørre News, frivillig idræt, billedkunst osv. osv. 

Alt sammen aktiviteter, som har styrket både fællesskabet og det 

singulære.  

 

Jeg taler således ikke imod det singulære og for det kollektive, 

men jeg taler for, at I finder en balance mellem de to, fordi jeg 

tror, at begge sider rummer kvaliteter, som har grundlæggende 

betydning, når man skal skabe sig selv og sine omgivelser et godt 

liv.  

 

Om lidt stiger I op i vognene og kører afsted mod nye horisonter. 

Selvom I måske ikke lige tænker på det, så er jeg overbevist om, 

at I hele tiden vil være klar over, at udgangspunktet for hver jeres 

rejse er det fællesskab, den rummelighed og erhvervelsen af de 

kompetencer, som har været grundsubstansen her på Nørre G. Og 

med det som udgangspunkt har I noget væsentligt at falde tilbage 

på, når I nu kuraterer jeres eget liv. 

Jeg ønsker jer en god rejse – og pas godt på – derude i skoven 

Og med disse ord dimitterer jeg jer fra Nørre Gymnasium.  

(kor: ”Hvis din far gi’r dig lov” – ”America”) 


