
Translokationstale 2002 
 
Kære forældre, jubilarer, gæster, ansatte og ikke mindst  254 studenter og hf'ere. 
 
Dette skoleår vil vi aldrig glemme for de 2 tragiske ulykker, hvor vi mistede Mathias og Nina. 
Når noget sådant sker, sætter det sig dybe spor hos os alle! Lad os for en kort tid mindes dem. 
 
Men nu skal det handle om jer studenter og hf’ere: 
 
Slutfløjtet har lydt – vi er på tillægstid. Enkelte gule kort - få røde. Fodboldterminologien er 
påtrængende sådan en dag, men en translokation er ikke en fodboldkamp, en studenter- og 
hf-eksamen har ingen vindere eller tabere – I er alle vindere – og gymnasiet er ikke en 
slutrunde – snarere en kvalifikationsrunde. 
 
Når I om lidt går ud af døren med jeres beviser og huer, så forlader I for stedse skolens lille 
verden.  
Jeg husker her kort før eksamen et par elever, der kom ned på mit kontor og spurgte, om 
studenterne ikke på translokationsaftenen kunne vende tilbage til skolen –  
”det ville være så hyggeligt, og der er så koldt på Hornbæk Strand…” sagde de. 
 
Svaret var ”nej”. Translokation betyder sende jer ud – og så skal I ikke vende tilbage om 12 
timer.  
 
Jeg har spekuleret meget over ønsket om at vende tilbage.  
 
Skyldtes det angsten for endegyldigt at forlade skolens trygge ramme, eller er det angsten for 
at forlade vores midlertidige fællesskab? 
 
Men hvorfor frygte at miste fællesskab i en tid, hvor individualiteten stortrives, hvor ”jeg” er 
vigtigere end ”vi”? 
 
Når man hører ordet ”fællesskab” virker det jo gammeldags - næsten reaktionært.  
Det hører til i en anden tid, hvor somrene var varmere, vintrene koldere, familierne gladere og 
mere harmoniske, tilsætningsstofferne i maden ikke eksisterende, globalisering et ukendt ord.  
 
Fordi vi i vores forestilling om fællesskabet aldrig er fremmede for hinanden. Fordi vi i 
fællesskabet lever i harmoni med hinanden.  
(Selvfølgelig skændes vi af og til, men det er kun når vi er uenige om, hvordan vi skal gøres 
fællesskab endnu bedre. ) 
 
Vores forestilling om fællesskabet er forestillingen om stedet, hvor vi hjælper hinanden, trøster 
hinanden uden at forlange modydelser. 
 
Det er derfor let at forstå, at vi alle ønsker fællesskabet tilbage, for hvem vil ikke gerne leve 
mellem venlige mennesker, der støtter hinanden, som har et fælles mål. Og sådan har 
fællesskabet fungeret her på Espergærde Gymnasium og HF. Det er det, der gør vores skole til 
noget særligt. 
 
Ønsket om fællesskabet bliver så meget mere påtrængende, fordi vi jo netop lever i en tid, 
hvor konkurrence og den stærkes ret sætter dagsordenen.  
 
Det viser TV-verdenens populære docusoaps som ”Robinson”, ”Baren”, ”Big Brother”. De 
handler jo netop om at stemme folk ud af fællesskabet.  



 
Tænke sig, hvis vi her på skolen hver dag havde spillet ”Det svageste led” – så havde der 
været færre til translokation i dag! 
 
Vi lever i en tid, hvor det at holde kortene tæt til kroppen er blevet en livsstil, og hvor vores 
råb om hjælp bliver besvaret med opfordringer til selvhjælp. 
 
Derfor er drømmen om fællesskabet så stærk hos os. Og det bliver i højere og højere grad en 
drøm.  
Fællesskabet er for de fleste noget, der var engang. Det tabte paradis, som vi forsøger at 
vinde tilbage - eller utopien om det der kommer.  
 
Vore drømmes fællesskaber står i skarp modsætning til de reelt eksisterende vrangbilleder på 
fællesskaber.  
 
Og netop i vores søgen efter drømmen om fællesskabet, er risikoen stor, for at falde i kløerne 
på en række af disse falske fællesskaber.  
 
Det er fællesskaber der fordrer betingelsesløs loyalitet og lydighed for at få del i fællesskabets 
gevinst.  
Den polsk-engelske sociolog Zygmont Bauman  beskriver disse fællesskaber, som stedet, hvor 
man typisk spørger:  
”Ønsker I tillidsfuldhed? Og hvor svaret er: ”så stol ikke på nogen uden for jeres fællesskab!”  
”Ønsker i gensidig forståelse?: ”så tal ikke med fremmede!”  
”Ønsker I hjemlig hygge? - så sæt alarm på døre og vinduer!”   
”Ønsker i tryghed? Så luk ingen fremmede ind!”  
 
Disse fællesskaber har altid deres pris og prisen er at give afkald på den personlige frihed eller 
individualiteten.  
 
Men at stå uden for fællesskabet er ensbetydende med at miste sikkerhed, og vi vil jo både 
sikkerhed og frihed. Det er vores dilemma og et dilemma, der forstærkes specielt i denne tid. 
 
Da vi var samlet her på Torvet den 12. september på baggrund af den mest tragiske 
begivenhed i nyere tid, så var det med angsten for at miste både vores sikkerhed, vores frihed 
og vores fællesskab.  
 
Pludselig havde den genstandsløse angst taget en meget konkret form og stillet sin fordring til 
os. Og vi oplevede at den fordring, den opgave  - kunne vi ikke løse individuelt - her måtte 
etableres et virkeligt fællesskab, et kollektiv der hvilede på fælles værdier. Det kunne vi godt 
blive enige om I vores lille verden her på skolen, men udenfor…  
..der så vi, hvor svært det var at definere disse fælles værdier; vi så, hvordan man byggede 
nye barrierer mellem dem og os. Satte nye indre alarmer op i magtesløshed. 
 
Vores dilemma er, at vi lever i en verden der - lige meget om vi vil det eller ej - globaliseres i 
et tempo, vi ikke forstår.  
Den verden bliver en verden, hvor vi får vanskeligere og vanskeligere ved at være herre over 
vores egen skæbne, og hvor vores afhængighed af hinanden bliver langt større.  
 
En gymnasieelev udtrykte i et interview lige efter 11. september på sin helt personlige måde 
dette dilemma. Hun sagde:  
”I 7. klasse ønskede jeg, at jeg var vokset op i 60’erne eller 70’erne og kunne være med til at 
kæmpe for noget. Gøre oprør og demonstrere.  
-Men jeg har sgu haft det for godt. Der har ikke været noget at kæmpe for.  



Nu er jeg 18 og skal til at stemme, og så skal jeg fa’me sætte mig ind i politik. Mit dilemma er, 
at jeg på den ene side gerne vil vie mit liv til Røde Kors, så jeg kan hjælpe dem, der ikke er 
lige så heldige som mig. På den anden side vil jeg gerne være superberømt for de geniale 
illustrationer, jeg har tænkt mig at lave, når jeg kommer ind på designskolen. Men jeg kan jo 
ikke alt….jeg må vælge…”  
 
Og det er jo netop ungdommens problem – valget ”hvad vil jeg”. For i vores tid er valgene 
uendelige, og det er netop det der konstituerer moderniteten. Det at kunne begå sig mellem 
de mange valg, skifte ham, skifte identitet  - det bliver af mange fremhævet som den vigtigste 
kompetence i  nutidens og fremtidens samfund.  
Vi skal kunne bevæge os frit mellem fællesskaberne, zappe videre til nye, være individuel og 
kollektiv på en og samme gang. Men hvis der i denne vision ikke er et fundament af fælles 
værdier, så er det en illusion. 
 
De fælles værdier skal ikke begrænse os, skal ikke gøre os mindre manøvredygtige i den åbne 
verden, men de skal kvalificere os, så vi aldrig tvivler på vores valg.  
 
Vi – I, må derfor aldrig skabe et samfund, hvor vi i tolerancens hellige navn oplever, at den 
ene sandhed kan være lige så god som den anden.  
 
Den britisk-østrigske filosof Karl Popper udgav i 1945 bogen ”Det åbne samfund og dets 
fjender”. I bogen hævder Popper, at hvis ikke det åbne demokratiske samfundssystem er 
parat til at forsvare det tolerante samfund mod de intolerantes stormløb, så vil de tolerante 
bukke under. Han siger bl.a.:  
 
”Ubegrænset tolerance må føre til tolerancens forsvinden.  
Vi bør derfor i tolerancens navn forholde os ret til ikke at tolerere de intolerante”. 
 
Når I nu om lidt går ud af døren og ud i modernitetens virkelighed, så håber jeg, at vi har 
givet jer det fundament som gør, at I kan skelne mellem sandhederne, at I har en tolerance, 
der også kan få jer til at sige fra, og at I har fået evnen til at vælge de rigtige fællesskaber.  
 
Det er stadig en åben verden – det skal I være med til at fastholde.  
Derfor skal I ikke komme tilbage til skolen i aften, men når I sidder ved bålene på stranden – 
sammen, sammen med andre, skal I tænke de tanker og skabe de fællesskaber, der vil gøre 
verden til et bedre sted – for jer – for os.  
 
Til allersidst vil jeg gerne give jer et råd. Jeg har ikke selv formuleret det. Det har Benny 
Andersen i sin sidste digtsamling i et lille digt, der hedder et ”Råd til mine børnebørn”: 
 
 
”Sæt jer store mål. 
Sæt jer tydelige spor. 
Det skal kunne ses, at I har været her. 
 
Vi skød med slangebøsser engang. 
De store drenge skød efter tomme flasker. 
Hvor er de flaskeskår i dag? 
 
Jeg skød til måls efter månen. 
Mærkerne ses tydeligt den dag i dag.”   
   
   
Til lykke med jeres eksamen!  
 


