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“Vi trænger til at få gang i
nogle ordentlige samtaler”
“Mit 2018 bliver noget helt særligt, for jeg
bliver student, men samtidig er det også en
lidt skræmmende tanke at skulle sige
farvel til alle vennerne i klassen. Vi går på
studielinjen oldgræsk og latin, og det er
fantastisk at have nogen at dele sine
interesser med. Sidste år var vi på en
spændende studietur til Rom, Napoli og
Pompei, men vi nåede ikke at se kejser
Hadrians mausoleum i Rom, som der er
bygget et middelalderfort ovenpå. Det skal
jeg i år. Og selvfølgelig også en tur ud i det
italienske natteliv.
Gymnasietiden har været betydnings
fuld. I grundskolen havde jeg det lidt svært
og var ikke så social. Så jeg så frem til at
starte forfra og skabe venskaber.
Og det lykkedes. Jeg har fundet et fæl
lesskab med en masse på min egen alder,
der også har en stor kærlighed til græsk og
latinsk litteratur og historie. Det er måske
ikke den sikre vej til et levebrød, men jeg
drømmer virkelig om at beskæftige mig
med det her resten af mit liv.
Der mangler viden og dannelse i verden.
Alting går for hurtigt, og vi bruger for
meget tid på ting, der ikke er værdi fulde.
Jeg er så træt af mit eget og andres
overforbrug af Facebook og Snapchat. Vi
trænger til at åbne nogle bøger og få gang i
ordentlige samtaler. Jeg håber sådan, at vi
alle vil fordybe os lidt mere i 2018.
Lige nu er jeg ret optaget af at læse om
kejsertiden, det andet århundrede efter
Kristi fødsel. Det er her, Romerriget når
sit højeste, men også her, hvor admini
strationen kommer i problemer. På den tid
var der nogle virkelig sindssyge kejsere.
Men kejser Marcus Aurelius var cool. Hans
filosofiske dagbogsoptegnelser fra et liv i
krig er virkelig læseværdige. Hans
udmattelse og lyst til bare at blive i sengen
og holde det komplicerede liv ude, det kan
man jo godt relatere til i dag. Ham
fortsætter jeg med at læse i mit sabbatår
inden universitetet.”
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