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Tekst og foto
Af Susie Jessen

LYKKE  En stor del af 3Z fra 
Munkensdam Gymnasium kan 
stolte fremvise et hak i huen, 
der forestiller en bølge. 

Bølgen betyder, at man 
har gennemført en omgang 
nøgenbadning i fjorden. 

Blot en af de ting, som stu-
denterne har gjort for at fejre 
deres hue i løbet af de sidste  
mange dage. 

På denne tidlige søndag 
morgen er der poser under 
øjnene, varme Slots-øl i hån-
den og fl ere, der slet ikke har 
sovet, da klassekammerater-
ne mødes i den militærgrøn-

ne lastbil, der venter på dem 
uden for gymnasiet i Kolding.

Dagene blandes sammen 
for studenterne, hvor af fl e-
re har festet non-stop siden 
tirsdag. Lasse Rose Malskær 
er en af eleverne, der har kørt 
igennem. Han har ikke sovet i 
næsten 30 timer. 

"Jeg er pissetræt, men jeg 
tænker, at jeg bare skal have 
nogle Mokai. Så skal jeg nok 

holde hele vejen", siger Lasse 
Rose Malskær og smiler bag 
sine sorte solbriller. 

Trappen hives op, og moto-
ren sættes i gang. lastbilen 
tøffer afsted med dampende 
technorytmer ud af Tøndervej. 
Der fyres op i cigaretterne og 
de varme øl åbnes.

 Ved det første stop i det 
vestlige Kolding, holdes hor-
net i bund, alt imens lastbilen 

passerer parcelhusene. 
"Så svinger vi pokalerne 

igen", synger studenterne for 
fulde brøl, alt imens Hr. og Fru. 
Danmark stikker hovederne 
ud af vinduerne og vinker til 
Danmarks fremtid med smil 
på læberne over banneret, der 
hænger på siden.

"Hellere bræk´sig end 
træk´sig" står der.  

Hos de første forældre er 

der rundstykker, kaffe og øl. 
Henriette Pedersen er mor til 
Rasmus fra klassen og hun er 
taknemmelig for, at hendes 
hus skulle være det første på 
listen over besøg. 

"Vi har prøvet at have stu-
denter på besøg før. Vi sæt-
ter meget pris på at være de 
første. Det er jo meget hygge-
ligt at opleve", siger Henriette 
Pedersen og holder øje med 

LIVSGLÆDE 
i lastbilen
Der er øjeblikke, som man sjældent glemmer. 
Det første kys, sit bryllup og når nye liv begyn-
der. 3Z fra Munkensdam gymnasium havde 
i søndags et af de øjeblikke, der ikke bliver 
glemt, da studenterhuen blev fejret med foræl-
drebesøg. Lokalavisen tog med på studentertur 

"Skååål" råbes der, alt imens de varme slot føres op til munden. Klokken er lidt i ni søndag morgen og 3Z fra Munkensdam gymnasium 
er på studentertur

Selvom man er student og voksen, skal der også være plads til at 
være barn på trampolinen.

3Z er klar til at 
erobre Verden. Men 
først skulle en studen-
tertur lige overstås i 
søndags. 



om noget mangler på bordet, 
hvor især hindbær sodavande-
ne er i høj kurs. 

Studenterne skal jo lige i 
gang, som de siger. 

Et højt dyt lyder. Det er last-
bilchaufføren, som fortæller, 
at de 20 minutter, der er afsat 
til besøget er opbrugt. 

Studenterne farer op. Last-
bilen drøner videre ud i land-
skabet til tonerne af Otte Bran-
denburgs "Alle sømænd er gla-
de for pi'r". 

Armene låses fast om skuld-
re på klassekammerater igen-
nem de sidste tre år. Stemnin-
gen sitrer af glæde over livet. 
Over en færdiggjort uddannel-
se og et nyt kapitel, der snart er 
på vej. 

På denne dag skal 13 foræl-
dre besøges og turen skal både 
gå til Vejen, Christiansfeld og 
Taps. 

Ved tredje stop, hvor der 
blandt andet har været øl-bow-
ling i haven, springer journali-
sten af. Vinker til de røde huer, 

der hænger ud over rælin-
gen på lastbilen. Nogle skal til 
Aarhus og studere. Andre til 
København. Og så er der nog-

le, der allerede er rejst til fjer-
ne lande på vej mod nye tider. 
Men den røde hue, lastbiltu-
ren og den fælles glæde, der 

strømmer ud af hver eneste 
student på denne søndag, vil 
nok alligevel blive husket som 
en af livets store oplevelser. 
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Malene Jakobsen og Andreas Classen
“Vi har begge festet siden i tirsdags, så vi er lidt trætte. Dagene 
smelter jo lidt sammen lige nu, men noget af det fedeste har klart 
været da vi badede i fjorden og så alle de fester, som vi har været til”. 

Rasmus Pedersen
“Det var mine for-
ældre, der skulle 
besøges som de 
første og jeg har 
måske været lidt 

nervøs for, at have 
hele klassen på 

besøg på en gang. 
Jeg ser meget frem 
til at starte på uni-
versitetet nu, hvor 

jeg skal læse histo-
rie.  Jeg skal ikke 

holde et sabbatår, 
men tager direkte 
på universitetet”

Katrine Nourouzi
“Jeg er glad for, at 
jeg har set solen stå 
op en del gange og 
været til nogle virke-
lig gode fester. Jeg 
kan ikke nævne no-
get som det bedste. 
Det har været den 
samlede oplevelse, 
der var god. Bare at 
feste med klassen 
og være fulde hele 
tiden. Vi skal på 
Roskilde Festival 
bagefter, så vi skal 
vel nok nærmest på 
afvænning, når vi 
kommer hjem”.

Simon “Lauge” 
Laugesen

“Jeg er rigtig 
glad for mange 

af de ting, der 
står i min hue. 

Blandt andet fra 
en ven, der har 
skrevet “Det er 
din dag i dag”. 

Det er en besked, 
der betyder 

meget. Jeg håber 
meget, at jeg 

kommer ind på 
Pilotskolen, hvor 
jeg forhåbentlig 
skal starte efter 
sommerferien”. 

Tina Brandt
“Man kan få en 
sort hue, hvis man 
har haft seks A-
fag. Jeg har valgt 
at få en sort hue, 
fordi man godt 
må blære sig lidt 
engang imellem, 
når man har klaret 
sig godt. Turene til 
forældrene har væ-
ret virkelig sjove. Vi 
kørte i hestevogn i 
fredags og i lastbil 
i dag. Bagefter skal 
jeg direkte på uni-
versitetet og læse 
matematik”. 

Andet besøg ud af 13 er vel overstået og studenterne begynder at blive fulde

Smøger, Slots-øl og skrål. 3Z havde hurtigt gang i festen og vækkede hele nabolag med dyt og sang. 

Forældrene havde sørget for sandwich, øl og godt humør til når deres børn kom forbi. 


