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Coronaens studenter: »Vi græd, da vi fik
at vide, vi måtte køre i studentervogn«
»
TRANSLOKATION:
Det forsømte forår blev alligevel til
sommer. Efter flere
måneders uvished
på grund af coronakrisen, kunne
studenterne fredag
køre den traditionsrige vogntur. Frederiksborg Amts Avis
tog med.

Det er jo ikke kun
en selv, vi fejrer. Vi fejrer
hinanden, vores venner
og familier. Vi er så stolte
af hinanden, og det her
er den perfekte måde at
afslutte de tre år på.

Clara Hermansen
Student, 3.Y

Af Simon Wincentz Heim
HELSINGØR: Studentervogn
efter studentervogn triller
ind i gården ved Helsingør
Gymnasium. Der er ikke
mange mennesker endnu.
Kun et par forældre, ansatte og elever fra årgangene
under, der skal pynte vognene op for de vordende
studenter.
Det er stilhed før stormen.
Studenterne sidder nemlig til translokation inde i
gymnasiets store idrætshal. På rad og række. Navn
efter navn bliver råbt op for
at modtage deres studenterbevis. Forældre og familie
er forment adgang på grund
af corona, men det er næsten også det eneste, der er
anderledes i denne studentertid, der med nød og næppe ikke selv bukkede under
for corona.
Klokken er 11.14, da lyden
af en menneskemængde,
der rejser sig lettere synkront, høres fra idrætshallen. Sekunder efter ses smil,
glæde og røde huer styrte
ud i gården til fremmødte
forældre og studentervogne, som i mellemtiden er
blevet pyntet med balloner,
bannere og guirlander.

Glæden er ikke til at tage fejl af, da 3.Z stiger ud af studentervognen til første stop ved Danserindebrønden.
tin og Luna Birch, som alle
tre har kendt hinanden siden vuggestuen.
Nu skal de ud på deres
største fest i deres uddannelsesliv, og de inviterer
undertegnede med på et stop
ned til Danserindebrønden,
som de ifølge traditionen

skal danse rundt om.

En ølbong tak

Der bliver klappet og huet
fra familie og venner i gården, da 3.Z’s studentervogn
ruller ud. Motoren brummer, og vognen gynger. Musikken bliver skruet op, og

der går ikke længe, før øllene bliver åbnet.
- Hallo, jeg skal have en ølbong. En eller anden, kast
mig ølbongen, siger en fyr,
som har smidt trøjen i vognen, netop som den har forladt gymnasiets gård.
Flere af studenterne har

Foto: Allan Nørregaard
anskaffet sig fløjter, som de,
i kap med musikken fra højtaleranlægget, pifter i.
De fleste af de nyklækkede studenter står op i vognen for at modtage folkets
hyldest fra gaderne.
Der bliver dyttet fra passerende biler og lastvogne. En

En vogntur for livet

- Har du set, at der er fadølsanlæg i vognen, siger en mor
med en begejstret stemme til
sin søn Joachim.
- Det er så dejligt og fantastisk, at det lykkedes,
at vi alligevel kan køre i
vogn, siger Joachim Berg
fra 3.Y, før han træder op i
klassens studentervogn.
Lyden af øl, der knappes
op, er kraftigt til stede ved
vognene. Studenternes ansigt ser lettet ud, når den første tår ryger ned.
I den anden ende af gården holder 3.Z’s studentervogn, som ligner et pyntet
militærkøretøj med sin
grønne farve.
- Det var den bedste følelse,
da vi lov til at køre vogn, siger
Clara Hermansen fra 3.Z.
Hun står ved siden af to af
sine veninder, Laura Valen-

gruppe børnehavebørn har
stillet sig på rad og række
med deres pædagog, og vinker til 3.Z’s studentervogn,
da den kører forbi.
- Vi græd, da vi fik at vide,
vi måtte køre i studentervogn, siger en af pigerne i
vognen, som vidner om et
forår, hvor coronakrisen
for en stund kastede store
traditioner og fejringer ud
af vinduet. Men ud af dette forsømte forår, lader det
til, at der måske alligevel
vokser en mindeværdig
sommer frem.

Dét her er for hinanden

En ældre mand på cykel
følger efter studentervognen, og med hævet arm lykønsker han de unge mennesker. Få minutter efter
holder vognen inde. De er
nået frem til Danserindebrønden, første stop. Stigen
i enden af studentervognen
bliver slået ned, og de unge
træder frem på rad og række
for en efter en at gå ned.
- Det er jo ikke kun en selv,
vi fejrer. Vi fejrer hinanden,
vores venner og familier.
Vi er så stolte af hinanden,
og det her er den perfekte
måde at afslutte de tre år
på, siger Clara Hermansen på vej ned til Danserindebrønden, hvor studenterne i en dans rundt om
statuen, skal markere det
afsluttede ungdomskapitel.
Studenterne løber fra vognen hen til statuen, hvor de
slutter en tæt rundkreds om
den, før de marcherer i ungdommelig takt til tonerne af
deres klasses egen sang.
Kort efter stiger de igen
på studentervognen. Første
stop er overstået, vognen
skal videre til næste lokation, og de unge mennesker
skal ud i livet.
Tillykke til jer, studenter.

Se flere billeder

Videre ud på livets rejse, men hvilken vej? Det er et godt spørgsmål.
Men for nu skal studentertiden nydes, før spørgsmålene fra det voksne liv banker på. Tillykke til studenterne.

Med øl og cider i hånden blev studentertiden fejret i det varme sommervejr, der ikke kunne havde været bedre. 3.Z fik løbet rundt og
danset om Danserindebrønden efter tre års hårdt arbejde.

Helsingør

