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En dag som i dag er naturligt præget af glæde,  
men vi må ikke glemme, at dette år også bragte sorg. 
 
Ved en meningsløs flyulykke på Færøerne kort før skolestarten  
mistede vi vores gode kollega Anna Garde,  
og her i foråret mistede vi Mikael Graversen fra 2Q  
og for ganske nylig vores mangeårige forældrevalgte bestyrelsesmedlem Marianne Hecht-
Nielsen. 
 
Lad os for en kort stund mindes dem. 
 
Tak. 
 
----- 
 
Men, 
Studenter og HF’ere 
hvide kjoler, hvide huer,  
Dannebrog, forår, ungdom, 
- hvad er fortid og nutid for jer lige nu? 
 
Den stærkeste udviklingskraft, vi kender,  
er jo forestillingen om, at vi kan gøre fremtiden bedre end nutiden. 
 
Sådan skal I føle i dag - I må ikke tvivle; 
overlad trygt det til os ældre. 
 
Jeg læste for nylig Tage Skou-Hansens sidste bog, “Fra sidelinien”.  
Her lader han den gamle modstandsmand, radikale og 68’er sympatisør Holger Mikkelsen sige:  
 
“Jeg bryder mig ikke om at sige det, men det lader til at demokratiet ikke kan fungere, når 
pluralismen folder sig helt ud.  
Når mangfoldigheden er uden grænser, og enhver mening skal have sin ret, oven i købet 
elektronisk.  
Hvem kan tage imod så mange impulser, overkomme alle de synspunkter og vurderinger, som 
uafbrudt vil have én til at vælge og træffe beslutninger”. - citat slut. 
  
Her rører Tage Skou-Hansen ved noget meget væsentligt for den tid vi lever i, nemlig 
meningsmangfoldigheden  
 
- egentligt et smukt begreb.  
Vores demokrati bygger på det:  
 
Retten til at tænke, tro og tale frit  
- retten til at have sin egen mening.  
 
Og hvad er så problemet?  
Måske dette, at vi ikke magter at forholde os til mangfoldigheden af meninger.  
 
Eksperter udtaler sig,  
menigmand udtaler sig,  



politikere udtaler sig, 
vi bombarderes med informationer, holdninger, billeder. 
 
Det er i radioen,  
på utallige tv-kanaler,  
og ikke mindst på nettet.  
Aviserne eksploderer med læserbreve. 
Hvem har ret? Hvem skal man tro på? 
 
Egentlig er det lige meget, for meninger er blevet gjort flygtige. 
Hvem husker, hvad vi sidst så eller læste på skærmen? 
 
Og når det endelig betyder noget,  
så bruger vi ufattelige ressourcer på at opklare virkeligheden. 
 
For hvad skete der egentlig i Tamilsagen, og hvem kastede den første sten på Nørrebro for 4 
år siden? 
Det får vi nok aldrig svar på,  
og det skaber fremmedgørelsen over for informationssamfundet - skuffelsen over, at jo flere 
informationer, vi får, jo sværere har vi ved at finde sandheden. 
 
Når ideologier udskiftes 
mure falder,  
stater går i opløsning.  
Når mange fremmedgøres over for hele den politiske proces, 
så har vi måske et problem. 
 
Nogle flygter fra det  
- fortaber sig i irrationaliteten,  
religionerne, det alternative.   
 
Andre finder alternative demokratiske bevægelser,   
NGO’er,  nudansk for græsrodsbevægelser.  
 
Her skaber de en alternativ demokratisk proces. 
Hvem bestemmer egentlig: Er det Greenpeace, Dansk Flygtninge Hjælp, Ældresagen  
eller er det Folketinget? 
 
Atter andre tager rygmærker eller partisanhuer på  
og lever i stammer med egne værdier og normer-  
- og her gælder kun én mening. 
  
Mens andre igen fortaber sig i forskellige ungdomskulturer,  
hvis værdisystemer defineres på den anden side af kloden, og hvor nogle føler, at spraydåsen 
er deres eneste mulighed for at sætte sig spor. 
 
Ligger der ikke her en risiko for vores demokrati, for vores frihed? 
 
For Tage Skou-Hansen er risikoen åbenbar - han siger:  
“Jeg vil altså ikke tro på, at det ender med fascisme en gang til  ligesom i trediverne.  
Jeg tror bare folk kommer til at længes efter en vis orden.  
Livet ville blive lettere, tænker de, hvis det hele blev sorteret lidt, og der ikke var så megen 
frihed”. 
 
Og her har vi nemlig dilemmaet - mange vil gerne have andres frihed indskrænket: 



 
Der må gøres noget ved bilernes forurening! 
Der må gøres noget ved landbrugets husdyrproduktion! 
der må gøres noget ved overførselsindkomster, 
grafittien, indvandrerne, BZ’erne etc, etc 
 
Men deres egen personlige frihed til næsten lige meget hvad, må vi ikke røre. 
Og hvis vi gør, så klages der. 
 
Der klages som aldrig før. 
 
Vi er blevet en nation af klagere, der aldrig accepterer afgørelser der går os imod.  
 
I bund og grund handler det om, at vi i vores nye demokratiopfattelse har mistet evnen til at 
acceptere, at også andre har ret,  
og at andres ret kan gå forud for vores ret. 
 
Her ligger der en kolossal udfordring for jer studenter og HF’ere, 
 
For vi skal have et samfund med plads til mange meninger, 
et samfund, der ikke sorterer informationer, 
et samfund, der også accepterer andres ret. 
 
Og nu kommer det store spørgsmål:  
 
Har vi her på Espergærde Gymnasium og HF givet Jer forudsætningerne, kompetencerne til at 
håndtere, udvikle og forbedre det samfund, som Holger Mikkelsen/Tage Skou-Hansen har så 
store problemer med? 
 
Vi har fortalt jer om fortiden,  
vi har fortalt jer om de store kulturer.  
Vi har lært jer sprog, vi har ført jer ind i naturvidenskabernes skønhed.  
Vi har læst stor litteratur sammen,  
vi har diskuteret politik og økonomi og kigget på græske vaser.  
Vi har sunget, spillet, leget, løbet, malet, 
vi har været sammen. 
Men vi har ikke bundet sløjfen for jer 
- sløjfen, der får det hele til at gå op i en større enhed. 
 
Pointen er, at den sløjfe kunne vi binde engang, 
for engang var verden mere stabil  
- troede vi, for vi vidste ikke bedre, 
og vi troede på, at vi kunne færdigdanne jer og gerne i vores billede. 
 
I dag har vi informationerne; 
vi ved, at verden ikke er stabil, 
vi ved, at vi ikke kan færdigdanne jer, 
vi ved, at vi ikke skal gøre jer til kloninger af os, 
men lad os håbe, 
at vi har lært jer at navigere i kaos, 
at vi har lært jer at håndtere informationer og holdninger, 
at vi har lært jer at skabe jeres egne meninger 
og ikke blindt følge andres, 
at vi har lært jer at finde vej ud af det, nogle kalder meningsløsheden, men som er jeres 
fremtid 



- en fremtid jeg med stor fortrøstning sender jer ud i. 
 
Til lykke med eksamen! 
Jeg ønsker jer alle en god sommerferie 
Jeg ønsker jer alle en god start på et nyt liv. 
 


