
Translokationstale 1999 
 
Så lykkedes det alligevel! 
I har slidt 
Vi har slidt 
I har strejket 
Lærerne har strejket. 
Men det er med studenter og hf’ere som med bøgetræer – de skal nok springe ud, og I har 
taget springet.  
 
Bongijump eller tårnspring, et par mavepladskere, men også 3 dobbelte saltoer med fuld 
skrue. Så derfor kan I glade sidde her. 
 
Men lad os se lidt tilbage på jeres sidste år på skolen. Et år med mange glæder over alt det, vi 
skabte sammen, men også et år med sorg for de af jer som mistede forældre og venner.  
 
På skolen mistede vi vores gode kollega Hans Juul-Pedersen lige efter jul. Vi som kollega til 
Hans og I, der har haft ham som lærer, vil huske en personlighed, der havde sit helt særegne 
kort over verden, og for hvem skolen var hele hans liv. 
 
 
Skal jeg nu fortsætte med den gule eller den grønne translokationstale.  
 
Nogle af jer studser måske over denne indledning, mens andre straks opdager, at jeg citerer 
eller med et præcisere og finere ord alluderer dogmefilmen ”Festen”.  
For de der ikke har set filmen er udtrykket uden mening, de er sat uden for det fællesskab, 
som jeg sprogligt har lagt op til. Og dermed har jeg også vist sprogets magt. 
 
Blandt en så stor gruppe unge mennesker opstår uvilkårligt et eget sprog, hver klasse her på 
skolen har sine særlige udtryk, som kun har mening for dem.  
Hver elev har sin særlige sproglige kode, og den er ikke altid identisk med lærernes og 
bøgernes sprog. 
Derfor kan vi med god grund her efter 2 eller 3 år spørge:  
”Forstod vi egentlig hinanden? Talte vi samme sprog?” 
 
Hvorfor nu dette fokus på sproget, jo, for sproget er forudsætningen for dannelsen – 
forudsætningen for at fastholde en identitet, en historie. 
 
Al læring handler om sprog – om at få ord, om at lære ords betydninger, om at kommunikere 
ords betydninger 
Det handler om at forstå, om at blive forstået –  
Og vores sprog skaber sammenhæng og kulturel identitet. 
 
Søren Kierkegaard siger om vigtigheden af at blive forstået: ”For i sandhed at kunne hjælpe en 
anden, må jeg forstå mere end han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår. 
Når jeg ikke gør det, så hjælper min mere-forståen ham slet ikke”. 
 
Omsat til skolesprog siger Søren Kierkegaard, at hvis en lærer ikke forstår eleven, så hjælper 
det ikke noget, at læreren selv har en stor viden. Og man forstår kun, hvis man taler samme 
sprog, hvis man har de samme referencer, den samme baggrund.  
Og det har 18-årige gymnasieelever og 50-årige lektorer nødvendigvis ikke – og forskellen 
bliver større.  
Dermed vender jeg tilbage til mit grundlæggende spørgsmål:  



Talte I studenter og HF’ere og vi – altså skolen samme sprog og forstod vi tingene på samme 
måde? 
 
For nogle måneder siden var professor Jørn Lund gæst her på skolen til en kulturaften, hvor 
han talte om sprogets og om skolens problemer. I sin bog ”Sidste udkald” tager han 
temperaturen på danske elevers dannelse og sprog – og det giver anledning til bekymring. 
 
Han giver et eksempel fra en time i oldtidskundskab –  
Man læser i Odysseen, og eleverne undrer sig over, at forfatteren er den samme som 
hovedpersonen i ”The Simpsons” og udtaler hans navn på samme måde –  
”Høwmer”.  
 
Her knækker filmen, for det er klart, at nok kan man give en tegneserie kultstatus, men hvis 
det skygger for oplevelsen og forståelsen af basale ting i vores kultur – det vi med andre ord 
kalder dannelse, så har vi sammen et problem.  
 
I en tid præget af begreber som ”multikulturelt samfund”, ”internationalisering” og med hurra-
ord som ”udvikling” og ”fornyelse”, ja, så er det svært at tale om et begreb som kulturel 
kontinuitet,   
- og måske er det heller ikke politisk korrekt, -  
men det er på én gang skolens virkelighed og udfordring.  
 
Vi, skolen, skal sikre, at I forstår den verden I er født ind i, at I forstår, hvorfor verden ser ud 
som den gør  
– ellers kan I ikke forholde jer til verden og gøre den til jeres egen. 
 
Hvis vi ikke giver jer et aktivt forhold til sproget og kulturen, til dannelsen, så ender I i sofaen 
med colaen, chipsposen og fjernbetjeningen som eneste motionsredskab. 
 
Hvis I kun er passive og ureflekterede.  
Hvis I kun er forbrugere, konsumenter af andres sprog, ideer og oplevelser.  
Hvis I kun er tilskuere, så dør jeres sprog og dermed jeres muligheder for at blive hørt og for 
at forstå,  
 
- og dermed dør jeres mulighed for at blive aktive deltagere i denne verden.  
 
Goethe lader en person i Wilhelm Meisters Lehrjahre sige: ”Det er vel menneskets største 
fortjeneste, hvis det i så ringe grad som muligt lader sig bestemme af omgivelserne og i så høj 
grad som muligt bestemmer dem selv.”  
Det paradoksale er, at vi på intet andet tidspunkt i historien har haft så gode muligheder for at 
være aktive deltagere.  
Vi lever i et åbent demokrati,  
vi har netop fejret Grundlovens 150 års fødselsdag,  
vi har en fri presse, retten til at tænke, tro og ikke mindst tale frit  
– og vi har informationerne.  
De vælter ind over os på alle kanaler, på alle sprog, på alle tider af døgnet. Vi kan bruge en 
hel aften på at høre de samme nyheder fra 3 forskellige kanaler. 
 
Får vi sorteret nok i denne informationsstrøm?  
Bliver vi ikke overmætte af en påtrængende virkelighed og fortaber os derfor i 
underholdningens fordummelse og soap.  
 
Aldrig har så mange studenter og hf’ere set så meget tv,  
aldrig har så mange studenter og hf’ere chattet så meningsløst på Nettet i et virtuelt 
pseudofællesskab.  



 
Chat-sproget er den største trussel mod det danske sprog og mod det virkelige menneskelige 
fællesskab,  
for det er ufuldstændigt,  
det er fejlfyldt,  
det er anonymt og det er plat.  
 
Skriv hellere et brev, tal med mennesker i stedet  
- ”samtale fremmer forståelsen”, men gør det ”live” og ikke i mobiltelefon!   
 
Men sådan er I jo ikke – eller næsten ikke. Det viste I dette skoleår.  
Her mødte jeg hos jer engagement, stillingtagen, social forståelse.  
Jeg blev så glad, da mange af jer sluttede op om ”Nu er det nok” – kampagnen.  
 
Prøv lige at lytte til ordet igen og tænk over det: Nu er det nok!  
Der findes vel næsten ikke stærkere udsagn.  
Det kræver stillingtagen,  
det kræver handling,  
det kræver forandring.  
 
Men alle kan sige ”Nu er det nok!” og for at udsagnet skal have værdi, skal det være 
kvalificeret, og den kvalificering ved jeg skolen har givet jer! 
 
Jeg ved godt, at kampagnen forholdt sig til nogle ganske bestemte områder inden for 
uddannelse, men jeg vil godt se jer HF’ere og studenter gå ud herfra og se på nogle ting i 
vores samfund og sige et kvalificeret ”Nu er det nok!”  
 
Det er også det fælles sprog, I skal benytte jer af.  
 
Og lov mig en ting: Omgås sproget med varsomhed – det er det stærkeste våben der findes, 
for det giver magt  
– magten til bestemme,  
– magten til at udelukke men også magten til at inkludere,  
– men vigtigst af alt magten til at blive hørt. 
 
Til lykke med jeres eksamen! 



 


