
Som en del af 3.g’s pensum i danskfaget lærer man om eksistentialismen. Ja, nogle har sågar 
siddet til eksamen og citeret Albert Camus syn på livets meningsløshed eller Jean Paul Sartres fri-
hedsfordømmelse, mens sveden har dryppet ned af panden og munden blevet mere og mere vat-
tet. Jeg skal være den første til at understrege, at disse livssyn allerede ligger mig som noget af det 
fjerneste, og mere føles som en tvungen udenadslære end en visdom. Men når man med huen højt 
på hovedet ser tilbage på de tre år på Ordrup Gymnasium, er der dog én ting som jeg ville mene, 
at vi alle burde have vidst, før vi trådte ind i KANT i august 2019. Jeg ville ønske, at vi havde lært at 
tage stilling til vores eksistens. Jeg ville ønske, at vi fra starten havde vidst, hvad Søren Kirkegaard 
vidste, at: 

”Livet forstås baglæns, men må leves forlæns.”

Det er endnu for tidligt at bede os om forstå hele livet, men vi kan prøve at forstå vores gymnasie-
tid. Om vores generation siger mange nemlig, at vi er passive, egoistiske, forkælede og 
beslutningsinkompetente. Man mener at vi udstråler 70’er lignende tendenser, og med vores 
højteknologiske opvækst er dygtigere til at ytre vores vrede over verdensproblematikkerne, end vi 
er til at løse dem. Forventningen til den gymnasietid vi engang trådte ind i, og nu er på vej ud af var 
altså påbudt os at være nem og det blev forventet at vi var tilstrækkelige. Tilstrækkelige til at hive 
de høje karakterer med hjem til mor og far hvert standpunktskvartal, tilstrækkelige til at få dannet 
os et fællesskab, der kunne danne grundlag for vores fremtidige sociale færden og tilstrækkelige til 
ikke, at lade det store ”tilstrækkelighedspres”, påvirke vores mentale helbred. 

Men disse forventninger kan hæmme den positive selvopfattelse. For det er nemlig ikke følelsen 
af at man er forkert, fordi man har gjort noget forkert, det er den paradoksale følelse af at føle sig 
forkert, netop fordi man prøver at gøre det rigtige. Men når vi tænker tilbage på vores gymnasie-
tid, skal vi ikke tænke vores afvigelse fra den lige sti som fejl. I stedet skal vi tænke gadedrenge-
hoppene, spurten og alle de mange huller i vejen som vi faldt over, som nøglen til at have fundet 
fodfæste: ”At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv,” skriver Søren 
Kirkegaard. 

Vi startede med at tabe fodfæstet på OG i et tre måneders virvar af mislykkede menneskepyrami-
der og udbrud af sangen ”Solskin kan man altid finde...”, hvorefter vi blev stillet overfor et dilemma. 
Vi skulle vælge den studieretningslinje, der skulle give os et akademisk skub hen mod vores fremti-
dige beskæftigelse. 
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Mange var i tvivl om valget og er det sikkert stadig i dag. Vi prøvede at træffe det rigtige valg, men 
tvivlen – for nogle, fortrydelsen – gjorde at vi følte nederlag. Men med den stemning som de høje 
spir og regnbuefarvede klasselokaler skabte, blev OG et fyrtårn i tvivlen og utilstrækkeligheden. De 
røde mursten blev vores tro følgesvende, og de lærte os, at vi skal turde acceptere, at det ikke nød-
vendigvis er os der os der er utilstrækkelige i de valg, vi tager – men at de valg vi tager, ikke altid er 
tilstrækkelige for os. Dét er tilstrækkeligt. 

I Friser følte vi os utilstrækkelige i alle salens fire hjørner, lige fra FOGA-baren, hvor man ønskede 
at fremstå en del mere fattede overfor OGA-medlemmerne end øllene nok havde gjort en, eller på 
dansegulvet, hvor utilstrækkeligheden viste sig i manglen på andre moves på floor end at hoppe på 
stedet. Men vi lærte samtidig, at vi med nysgerrighed, respekt og en god portion OG-ånd kan opnå 
venskaber for livet. Dét er tilstrækkeligt. 

På 1., 2. og 3.sal lærte vi hver dag, at give noget af os selv. Nogle kæmpede om ordet i klasseloka-
lets jungle, nogle gav sig selv til de evige bordfodboldkampe og de sidste gav sig selv til frikvarte-
rernes pauser på gangene, hvor torsdagens strabadser blev vendt over en dagens ret. Vi lærte at 
det kræver noget af os selv at få noget fra andre – også selvom det ”noget” vi kan give, ikke virker 
særlig stort. Dét er tilstrækkeligt.

Det er altså først nu, hvor vi med huen på indser, at vi rummer meget mere end vi gjorde for 3 år 
siden. Vi har gjort det påbudte, glidende gymnasieliv, til vores eget. Det er først nu, hvor vi har ople-
vet utilstrækkeligheden forlæns, at vi kan føle os tilstrækkelige baglæns. Men hvad bruger man så 
denne nyfundne tilstrækkelighed til?

Tilstrækkelighed skaber individualitet. Individualitet fremmer modsætninger og modsætninger 
tilsammen skaber en helhed - og heldigvis for det. Vi er alle forskellige hver især, vi skal gå vores 
egen vej nu, men sammen kan vi skabe en fælles mening i verden omkring os. Og meningen er ikke 
noget der blot kommer til en. Det er ikke noget man kan gå og vente på. Nej man skal turde gå ud 
og finde den. Det kræver en stor portion mod, villighed og tro på det gode. For verden derude, hvor 
vi skal finde meningen, er barsk og ubarmhjertig. Men vi må aldrig miste håbet om, at meningen er 
der, også selvom den til tider kan være svær at mærke. Meningen bliver især svær at mærke efter 
gymnasietidens afslutning, hvor vi med livets største og længste fest, også kaldet studentertiden, 
slutter på toppen. Men måske er meningen med at vi slutter på toppen, at vi får et indblik i til-
strækkeligheden. Som OG’er er man nemlig tilstrækkelig. Vi er tilstrækkelige. 

En gang OG’er, altid OG’er.


