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For 2 måneder siden stod 3 drenge fra 2g på en plads i Barcelona og svingede med armene. 
Deres lærer kiggede på dem og spurgte, hvad sker der? "Vi har mistet forbindelsen - til tiden" 
svarede de, for der var dårlig forbindelse mellem deres radiostyrede ure og senderen, og så 
var deres verden brudt sammen, for de kan jo ikke leve uden tiden, uden at være en del af 
tiden. 
 
"Og tiden den gik. Tiden tog overhånd. Dagene greb om sig, og årene udbredte sig som et 
smitsomt onde", sådan skriver Johannes V. Jensen i århundredets danske roman, "Kongens 
Fald". Nu er der langt fra Christian den Andens Danmark, og til en studierejse på det moderne 
Espergærde Gymnasium og HF i år 2000 - og tiderne er blevet bedre. Jeres 2 eller 3 her er jo 
kun en brøkdel af skolens mere end 560-årige historie. Men alligevel - I sætter jer et helt 
specielt spor, I blev de første studenter og hf'ere i det nye årtusinde.  
 
Når jeg nævner det, er det fordi, vi her op mod årtusindskiftet oplevede en næsten hysterisk 
fascination over dette magiske tidsskifte - at gå ind i et nyt årtusinde. Vi kårede århundredets 
roman, sang, billede - franske kunstnere foreslog endog, at denne begivenhed skulle markeres 
med et monument af ukendt størrelse, som skulle signalere til fremtiden, det der var det mest 
karakteristiske for vores tid nemlig vores evne til at måle - netop tiden.  
Man skulle bygge et kæmpemæssigt ur - byggetiden ville være måske 50 år, og resultatet ville 
blive vores tidsalders Stonehenge, pyramide, katedral, Eifeltårn. 
Denne historie fik mig til at tænke på vores afrikanske gæstelærer Godfrey som besøgte 
skolen for nogle år siden  Da han holdt sin afskedstale til lærerne sagde han: "You Europeans 
have the watch, we Africans have the time…. 
 
Jeg tror aldrig det store ur-monument bliver til virkelighed, men vores fascination af tid 
kommer vi ikke uden om.  
 
Vi lever i en verden af ure: De er overalt og kommanderer rundt med os. Når vi vågner, er det 
lige så ofte klokken som kroppen, der fortæller os, om vi er udhvilede. Derfor prøver vi mere 
og mere at gøre os til herrer over tiden.  
 
At have tid er et privilegium, som det moderne fortravlede menneske higer efter. Søren 
Kierkegaard beskriver etikeren som netop ham, der også har tiden. Han ser ham for sig 
siddende i aftenskumringen med sin pibe og vegetere, mens æstetikeren er evig jagt efter nye 
oplevelser.  
Paradokset i dag ligger i, at de der virkelig har tid - for dem er det ikke et privilegium at have 
tid, snarere en kilde til følelsen af værdiløshed i samfundets evige jagt på nye deadlines.  
 
For nok har vi lagt industrisamfundet bag os, men vi har ikke lagt industrisamfundets sprog og 
værdiforestillinger om effektivitet, automatisering og tid bag os.  
 
Vi har fået det tvivlsomme privilegium, at leve i "den moderne verden", hvor fortid og fremtid 
spiller en langt større rolle end hos tidligere generationer. Vi planlægger, beregner og frygter 
fremtiden, mens vi bruger fortiden som underholdning eller trøst eller sagt på en anden måde: 
Vi retter enten vores opmærksomhed mod det der var, eller det der kommer, for vores 
oplevelse af nuet er blevet kaotisk.  
 
Vi flyver verden rundt, oplever tidsforskelle, stiller ure frem, stiller ure tilbage, får jetlag. Er 
sommertid en time før eller en time efter sommeren er slut? Billedmedierne slører og 
manipulerer samtidig forskelle på, hvad der er før, nu og om lidt. I zapper fra slutningen på en 
film direkte til begyndelsen på samme film bare på en anden kanal. Og selv jeres læsning er 



blevet zappende. Hvornår har I sidst læst en bog fra begyndelsen til slutningen. Forhåbentlig 
behøver jeg vel ikke spørge, hvornår I sidste har læst en bog… ?? 
 
Men gør I jer egentlig tanker om, hvad tid er. "Den kan jo måles digitalt, derfor er den"   
..tænker I sikkert.  
"Det hele varede mindre end et minut, men resten af livet", skriver digteren Henrik Nordbrandt 
et sted i sin digtsamling "Drømmebroer".  
"Nultimens ure haster med visere som gale rygsvømmere, insekter på flugt over truende 
stilhed - væk fra os", skriver Rifbjerg,  
Så tid er ikke bare noget der er, noget der kan måles; og "god tid" betyder ikke kun "nok-tid". 
 
Mange af jer har givet udtryk for oplevelsen af stress her i skolen, fordi tiden har taget magten 
fra jer, tiden har styret jer - I har ikke styret tiden - skoletiden; og netop skoletiden er et 
meget konkret eksempel på en opsplittet hverdag: Hvis det ikke er skolens klokke, så er det 
mobiltelefonen, der ringer, og når I taler i mobiltelefonen, viser displayet hvor mange 
minutter, I har brugt af jeres liv på denne samtale, og en normal danskers liv er på 26000 
dage eller 624000 timer, og så går banke-på-funktionen igang samtidig med at der kommer 
en besked, så ringer det ind til næste time, I kommer lidt for sent, bliver skrevet op i en 
protokol, får at vide hvor mange timer I har forsømt, får 2 stile og en rapport for til næste 
uge…og karaktererne skal I også tænke på, for der kræves 9,5 til jurastudiet og…. 
 
Hvorfor har I fundet jer i det - eller hvorfor har de fleste af jer fundet jer i det?? For der var jo 
selvfølgelig nogen, der fandt deres egen rytme…men så fik de advarsler og kom ned på rektors 
kontor.   
 
Forfatteren Peter Høgh har i sin roman "De måske egnede" som foregår på en skole der meget 
ligner Lyngebæk-gård i Nivå, givet sin personlige oplevelse af skolens tid. I romanen opdager 
hovedpersonerne, at der bag skolens pæne og ordentlige facade skjuler sig en magtverden, 
hvis eneste formål er at kontrollere og opdrage til præcision, til at holde tid, til at udholde tid. 
Den eneste måde eleverne kan frigøre sig på er ved at ødelægge skolens ur  - dermed bryder 
skolens verden sammen, for som en af eleverne siger om lærerne: "De er mest bange for 
pauserne…"  
 
Jeg opfordrer jer ikke til at lægge en bombe under skolens ur, for den plan, som Peter Høgh 
beskriver eksisterer ikke ..tror jeg...  
 
I skulle gerne her , sammen med os, have lært at tage ansvar for jeres egen tid, at skabe 
jeres egen tid. Have lært at se tiden som en realitet der forbinder fortid, nutid og fremtid. For 
tiden lader sig ikke reducere eller forenkle; jeres tid er - eller skal blive - et utal af 
bevidsthedsformer, der ændrer sig i takt med, at I ændrer jer, at I opdager og oplever verden.  
 
Den verden jeg lidt overdrevet beskrev med stress og mobiltelefoner og deadlines er jo den 
verden, min generation har været med til at skabe - desværre.  
 
Den verden, jeg sender jer ud til om lidt, skal I jo gøre til jeres verden, hvor I tager magten og 
skaber en virkelighed, hvor der også er tid nok til alle. 
 
Til lykke med jeres eksamen!" 



 


