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VIS BILDETEKST

Russetid

Russetiden koster. Omkostningene for å lage denne sausen av fyll, vold, ufrivillig
sex og skam blir godt beskrevet i Dagsavisens reportasje lørdag 11. mai.
Av Geir Ivar Jørgensen
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At politi og helsevesen må rykke ut med innsats er ikke noen nyhet. Litt
nyere er det at Den norske kirke, for femte år på rad, er til stede på
Tryvann i Oslo med egen buss og diakoner der de etablerer et mottak for å
ta hånd om forkommen russ som trenger hvile og omsorg. Vi har å gjøre
med en ungdomsgruppe som setter seg selv i situasjoner der de trenger
akutt humanitær bistand. Det er visstnok en feiring?
Av en eller annen grunn får dette meg til å tenke på en eksamensfest jeg
deltok på for tre år siden. Den hadde ikke noe med russetid å gjøre, men
jeg forteller historien likevel: Min ektefelle er født og oppvokst i Finland og
i hennes hjemby er det tradisjon at de som tok eksamen som studenter for
50 år siden blir invitert som gjester med ektefeller til årets eksamensfest.
Byen heter Valkeakoski og er en liten industriby i landets sydlige del.
Kommunen har 20.600 innbyggere.
Til feiringen ble vi «gamle» mottatt av rektor som først viste oss rundt i
byens vakre og nye skolebygning. Seremonien startet med at elevene kom
inn til musikk fra orkester, guttene i mørk dress, jentene i kjoler. Fra
scenen vekslet det mellom taler og musikk. En av 50-års jubilantene hold
også tale og fortalte blant annet om tiden da det var skolepenger og
videregående skole ikke var en lik mulighet for alle. Ved utdelingen av
vitnemålene ble det spesielt nevnt hvis eleven hadde utmerket seg i noen
fag og blitt tildelt stipend, enten fra kommunen eller fra byens næringsliv,
for videre studier.
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Festen ble avsluttet med at hele forsamlingen sang studentsangen
«Gaudeamus igitur». Ifølge tradisjonen gikk så studentene iført sine hvite
luer i samlet flokk til kirkegården for å legge hver sin rose ved
krigsminnesmerket. Senere samme kveld holdt de nye studentene sin egen
fest. Dermed var feiringen over.
Studenteksamen i Finland er en begivenhet. Mellom besøk på gravlunden
og studentfest om kvelden samles familiene til store gjestebud som jeg har
hatt gleden av å delta på. Et interessant poeng i denne sammenheng er at
elevens mor får en symbolsk eksamens-heder. Merket som pryder
studentluen, en lyre, kommer også som en separat gull-nål som skal gis til
henne. Jeg vet ikke hvor denne tradisjonen kommer fra, men for meg
knytter den skolegangen til familien og da spesielt til mor.
I Finland har de et begrep som kalles «skoleturisme». Det er besøkende,
særlig fra Norge, som gjennom mange år har kommet for å studere finske
skoler. Hensikten er å finne ut hvorfor elevene får så gode resultater i
forhold til de fleste europeiske land. Rektoren i Valkeakoski kunne også
fortelle om delegasjoner på besøk fra Norge.
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