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Det har været et turbulent år, hvor vi endelig er blevet færdige med vores struktur og igen 
fremstår som én skole.  
Studenterne har nået at have 3 rektorer i deres tid på Espergærde Gymnasium og HF:  
Ole Bostrup, Eva Hofman-Bang  
- og så endte det altså med mig.  
 
Jeg har nydt hvert en dag i dette sidste år, hvor skolen har været samlet. ‘Og det er jeres og 
alle medarbejderes skyld.  
 
Det er et ubeskriveligt privilegium at få lov til at omgås 800 unge mennesker hver dag -  
tak skal I have! 
 
En dag som i dag er naturligt præget af glæde, men vi må ikke glemme,  
at dette år også bragte sorg. 
 
Vi mistede vores gode kollega Inge Mark Scmidt,  
og her i foråret har 2 helt meningsløse færdselsulykker revet 2 af vore elever bort -  
først Sune Larsen og her for kun 2 uger siden begravede vi  
Christina Møller.  
 
Lad os for en kort stund mindes dem. 
 
Tak. 
 
----- 
 
Men, 
Studenter og HF’ere 
hvide kjoler, hvide huer, røde og hvide flag 
fædrelandssange - er der noget mere dansk? 
“I Danmark er jeg født” H.C. Andersens dejlige sang er netop sunget 
 
Er der ikke noget selvmodsigende i denne understregning af det nationale 
i en tid, hvor vi gør alt for at gøre jer unge mennesker så internationale som muligt, og hvor 
en del af jer ikke har en oprindelig dansk baggrund?  
 
Måske, men vi må have et udgangspunkt, et værdigrundlag, et ståsted, 
og det må godt være dansk. 
 
For øjeblikket fortaber mange mennesker sig i et bestemt Danmarks-billede, 
det, fjernsynet tegner, når der vises danske film fra 50’erne.  
 
Her er idyllen total,   
stråtag, storke, høst med selvbinder, kendte skuespillere 
vi bliver helt trygge 
- for alt er helt trygt. 
 
Det er en verden, der er til at forstå, 
men det er også en verden, der aldrig har eksisteret - 
jo, måske i hovedet på Morten Korch. 
 



Det er ikke den form for danskhed, jeg taler om. 
Jeg taler om en danskhed, der er et produkt af en lang demokratisk og folkelig intellektuel 
udvikling. 
 
Troels Kløvedal, den første af de unge moderne rejsende skrev engang: 
“Jeg er nødt til at læse “Kongens fald” en gang om året for ikke at glemme, jeg er dansk” 
 
At det lige var Johannes V. Jensen, Troels Kløvedal valgte, er ikke så underligt, For Johannes 
V. var en vore store rejsende, 
og han havde mange forskellige oplevelser på sine rejser. 
 
Han fascineredes over farver, rytmer, fremskridt, teknologi,  
men rejserne gav ham også noget andet: 
En total erkendelse af livet. 
Året er 1902. 
Johannes V. Jensen er på sin store rejse og nærmer sig Japan med skib. 
 
En morgen får han øje på den store vulkan Fujijama  
og den oplevelse får ham til at tænke over livet.  
 
Han skriver: 
 
“Da jeg så Fujijama brast den sidste drøm om en anden tilværelse, end den der er.  
Jeg begreb, at den højere verden vi stræber imod kun kan være netop den, der er.  
Der lader sig ikke tænke frugtbarere tanke.” 
 
Nok har vi tænkt frugtbare tanker sammen her på Espergærde Gymnasium og HF, 
og nok har vi taget jer på rejser, 
men nu skal I lære at omsætte alt det, 
skolen har givet jer til virkelighed.  
 
Hvis vi skal tale ny-dansk, så er skolen jo kun et “interaktivt cyberspace.” 
Klik her, og du skifter fag,  
klik her, der kommer en ny lærer. 
 
Virkeligheden er derude. 
Det er jo derfor, I vil rejse. 
Og vi har gjort afstandene korte 
mentalt og også fysisk. 
 
Nogle kalder det banalt "the global village" og forestiller sig,  
at vi skal færdes overalt på jorden med samme selvfølgelighed i Espergærde Centret, som i 
Central Park som i en landsby i Bangladesh. 
 
Det er en illusion, 
og det udelukker den store oplevelse, som mødet med det fremmede er. 
 
Intet er så udviklende, intet giver mere perspektiv 
end at se sin egen kultur i forhold til andre kulturer. 
 
Jeg har selv i år foretaget 2 store rejser: 
til Singapore og til Perm i Rusland - tæt ved Uralbjergene. 
Større modsætninger kan man næsten ikke finde: 
Singapore med sin tigerøkonomi 
Perm - en by i opløsning. 



Men begge steder var der en mening med at være, 
for jeg kunne lære dem, 
og de kunne lære mig, 
fordi jeg mødte dem med ydmyghed 
og ikke med følelsen af “the white man’s burden”. 
 
Om kort tid er det jeres tur: 
Nogen af jer vil sikkert tilfældigt mødes på en ø i Indonesien,  
i Australien, i New Zealand... 
 
Rygsækkene er allerede pakkede, 
I er på vej. 
 
I skal også se verden,  
opleve verden, 
men gør det på dansk.  
 
så vil I blive oprørt over ulighederne 
fattigdommen 
børns vilkår 
kvinders vilkår. 
I vil se korruptionen,  
bureaukratiet,  
manglen på demokrati,  
foragten for individet,  
racismen,  
undertrykkelsen af anderledes tænkende. 
men -- 
I skal også fascineres af naturen, 
af kulturens mangfoldighed 
af menneskenes mangfoldighed 
af friheden 
af uberørtheden 
af menneskeligheden 
 
Og I skal forholde jer til det. 
 
Jeg taler ikke om påtaget politisk korrekthed, 
jeg taler om troen på, at I studenter og HF’ere 
naturligt tager stilling, tager ansvar, tager ved lære. 
 
Det er nemlig essensen af at være dansk,  
uanset ens etniske baggrund. 
 
Og når I så kommer hjem,  
så se på vores Danmark  
med de samme øjne. 
 
Hvordan kan i gøre det til et endnu bedre samfund? 
Ikke ved at gøre det til en del af “the global village” 
hvor alle svar findes på Internettet, 
men ved at kunne se det bedste i vores kultur 
udvikle det, 
dyrke det 
og kombinere det med alt det, 



I har lært derude. 
 
Og der er kun jer, der kan gøre det 
for I er fremtiden - vi er fortiden. 
 
 
Jeg ønsker jer alle tillykke med huerne - røde bånd og blå bånd 
Jeg ønsker jer alle en god sommerferie 
og en god start på jeres nye liv. 
 


