
Translokationstale 2001 
 
Kære forældre, jubilarer, gæster, ansatte og ikke mindst studenter og hf'ere. 
 
Normalt starter jeg min translokationstale med et lille naturbillede: 
"Det er med studenter og hf'ere som med bøgetræer - de skal nok springe ud" 
- et noget støvet billede - hvorfor ikke hellere: 
 
"Big Brother har talt - xx studenter og xx hf'ere skal forlade huset!" 
 
Så enkelt kan det gøres - 
Det er jo translokation i en nøddeskal.  
I var her,  
vi så jeg jer,  
I gjorde opmærksom på jer selv, nogle mere end andre.  
Nogle forlod huset i utide, resten i dag med præmien, som I får når denne tale er slut. 
 
Men niveauet i gymnasiet, på HF burde ikke være Big Brother, men alligevel, en sådan 
mediebegivenhed skaber kun sin værdi fordi den spejler en trend i tiden - en trend i 
ungdomskulturen. I er blevet ofre for det jounalisten Kurt Strand, som mange af jer mødte her 
på skolen kalder  "Journalismens blinde jagt på den oftest lavest tænkelige fællesnævner, som 
forventes at tilfredsstille mængden".  
I er blevet gjort til "mængde" i Kierkegaardsk betydning.  Et sted siger Kierkegaard: "Mængde 
er usandhed, der er derfor i grunden ingen, der har mere foragt for det at være menneske, 
end de, der gør profession af at stå i spidsen for mængde". Her tænkte Kierkegaard sikkert på 
politikere, ideologer, men i dag kunne det lige så godt være ugebladsjournalisten, journalisten 
på Chili, ekspeditionslederen i Robinson. Det er dem der skaber mængde, det er dem, der 
forsøger at skabe jer. 
 
Paradokset ligger i at denne mængde samtidig er så individualiseret 
 
- alle vil I sætte jer et spor 
- alle vil I gøre opmærksom på jeres eksistens 
- hvis I kan se mig, høre mig i 24 timer, så er jeg. 
 
Derfor reagerede nogle af studenterne også meget mod en af teksterne i årets 
studentereksamensopgave. Den russisk, amerikanske forfatter Joseph Brodsky skrev en 
translokationstale i 1989, hvor han blandt andet sagde: 
"I er ved at forlade stedet her. I er på vej ud i en verden hvor træerne står meget tættere end 
i jeres lille skov her, og hvor I vil vække langt mindre opmærksomhed". 
 
Hvorfor reagerede nogle af jer så voldsomt på dette - var det frygten for at vække mindre 
opmærksomhed når i forlader skolens trygge univers? Var det frygten for at vi slukker for 
kameraet, når I om lidt går ud af døren? Var det frygten for at kede jer? Var det frygten for at 
blive alene? 
 
Lidt af det hele, tror jeg - jeg oplevede nemlig for et par måneder siden, at der her på Torvet 
sad en række afgangselever og hang med hovedet. Jeg kom tilfældigt forbi, standsede og 
spurgte, hvorfor mismodet så tydeligt havde taget overhånd. 
"Nu er det jo snart forbi Jens Per"  
"Ja", sagde jeg, "glæder I jer ikke?" 
Det var et naivt spørgsmål, jeg huskede min egen studentereksamen i 68 som en befrielse, nu 
skulle verden erobres.. 



 
"Så skal vi jo ikke mødes alle sammen hver dag mere, hygge os, være sammen…" Lød det 
triste svar. 
 
Har vi virkelig underholdt jer så meget, at tanken om kedsomheden kan overskygge alt andet, 
så alt skal gøres til underholdning og stimulans i en her-og-nu-tilværelse. 
Den svenske forfatter P.C. Jersild sammenligner det moderne menneske med en TV-
producent, der sidder i kontrolrummet med et utal af små tv-skærme. Vi redigerer vores egen 
virkelighed, udvælger billederne og føjer dem sammen til et forståeligt program med handling 
og forestillinger, men så snart vi bliver ukoncentrerede, så trænger nye programmer sig i 
fokus, meningen og sammenhængen forsvinder - så bliver vi angste - derfor prøver vi al magt 
at fastholde nuet, som vi ser det. 
  
Sådan har I set Big Brother - I har sammen med medierne skabt en virkelighed, en handling, 
et episk forløb ud af en værdiløs kommerciel virkelighed. Personerne har fået deres værdier, 
styrker, svage sider - nogle kunne I lide, andre kunne I ikke lide. Vi har tilfredsstillet vores 
trang til underholdning og værn mod kedsomheden gennem historier, der har en begyndelse 
og en slutning, og da ingen har skabt dem for os, så skaber vi dem selv - tror vi. Vi tror vi har 
set sandheden - det er jo live - og i morgen er det jo alligevel glemt, og inderst inde ved vi 
godt, at det ikke har nogen værdi. 
Vi lever i dag i et samfund, uden grundlæggende sikkerhed. Alt kan være anderledes, alt kan 
forandres og den enkelte kan altid gøre noget andet. Derfor søger vi trygheden ved at leve 
100% i nuet - og med al vores kommunikationsudstyr har vi glemt at vente; for at vente 
betyder at kede sig. 
 
I taler med hinanden i mobiltelefon på vej til mødet med hinanden - 50 meter fra hinanden - I 
kan ikke vente til I ser hinanden. I sender SMS'er hele tiden, for I kan ikke vente på Post 
Danmark - der kunne jo gå 24 timer…I kan ikke vente med at se det næste afsnit af Big 
Brother, så derfor klikker I jer bare ind på programmet via Nettet. Men hvis vi lever så meget i 
nuet, så glemmer vi fremtiden. Vi mister evnen til at håbe.  
 
Tidligere tider forgudede fremtiden i mere eller mindre realistiske drømme, utopier og håb om 
politiske, religiøse eller sociale forbedringer: 
"Nu dages det brødre, det lysner i øst!" 
 
Men det virkelige håb er håbet om mulighederne - det må I aldrig glemme.  
 
Håbet er det mod, der får os til at tænke det utænkelige. Håbet lever af troen på, at noget er 
muligt -  noget, som endnu ikke findes. Fysikeren og menneskerettighedsforkæmperen i DDR  
Robert Havemann sagde kort før murens fald: at begynde på det udsigtsløse er at forandre 
verden. - Og verden blev forandret, fordi nogle tænkte og gjorde som Havemann sagde. 
 
Men at begynde på det udsigtsløse - udsagnet skurrer i dag i de flestes ører med vores her-og-
nu-tænkning.  For det er jo ikke kun ungdomsgenerationen, der lever i nuet. Vores kultur er 
blevet en projektkultur, hvor alle ideer skal prøves af, sættes i gang og så hurtigt videre til 
noget nyt.  
Vi arbejder den ene dag i én projektgruppe på et projekt, den næste i en anden og med et helt 
andet mål. Så meget sættes i gang, så meget har en meget kort levetid, så lidt bliver 
ordentligt evalueret, at man gang på gang kommer til at sidde tilbage med en følelse af 
overfladiskhed - for det er vigtigere at igangsætte end at vedligeholde og bevare.  
 
I bliver de første studenter og HF'ere hvor projekter har været en del af uddannelsen. Måske 
vil I om nogle år se tilbage på jeres projekter som lyste flot op på projekthimlen, men hvis 
levetid blev kort men det gjorde ikke noget for I er allerede i gang med noget nyt…Betyder 
det, at skolen har svigtet jer? Nej, men skolen er et produkt af samfundet på godt og ondt.  



 
Jeg håber vi har lært jer gammelt og nyt og at vi har lært jer ikke kun at fortabe jer i nyheden. 
Når I om lidt går ud herfra, så går I ud som mængde, men det er som individer I skal tro på 
fremtiden, det er som individer I skal skabe projekt Fremtiden. Jeg håber det projekt vil lyse 
længe på himlen, for det har I fortjent! 
 
Til lykke med jeres eksamen!  
 


