
Translokationstale 2004 
 
Kære jubilarer, forældre, ansatte og ikke mindst xxx studenter og hf’ere. 
 
Kan man ikke på Espergærde Gymnasium og HF finde nutidens Palle From og Søs Nielsen?  
 
Sådan lød et spørgsmål til mig i februar fra en medarbejder på Nordisk film. Det handlede 
selvfølgelig om Krøniken og om 2 af hovedpersonerne. Pludselig skulle 2 af jer måske træde 
ind i historien, gøre fortid til nutid, fiktion til virkelighed.  
Kort tid efter blev jeg ringet op igen med beskeden: Projektet er afblæst – Krøniken skal stå 
alene!  
 
Tilbage står spørgsmålet: Hvad var det, der fik en hel nation til at længes tilbage til en tid, 
hvor man sagde DE til hinanden, kørte med sporvogn og fik mælk i flasker? Hvorfor var før 
pludselig mere interessant end nu? 
 
Det paradoksale er jo, at vi lever i en tid, hvor det største krav til os hele tiden er at se fremad 
- og alligevel elsker vi Krøniken og genudsendelserne af gamle danske film – at gense Lille Per 
med tophuen eller lytte til ABBA’s 70’er-musik.  
 
Det samfund som I er opvokset i, som I lever i og som sikkert vil præge jeres ungdom er 
”senmodernitetens tid” – for nu at bruge sociologernes udtryk. Det dækker over et samfund 
som fundamentalt er forskelligt fra jeres forældres og bedsteforældres samfund – ”krønikens 
tid”. Og det karakteristiske for det samfund, vores tid, er, at vi ikke tror, at fortid og erfaringer 
kan hjælpe os, når vi skal navigere i nutiden.  
Det er modernitetens vilkår, at vi bevæger os ad en tidslinie - hele tiden fremad helt 
ureflekteret styret af ord som: Du skal blive, du skal nå, du skal på vej, du skal videre. Læs 
bare stillingsannoncernes krav til nye medarbejdere: forandringsvillig, omstillingsparat, 
kreativ, innovativ.  
 
Moderniteten har med andre ord frisat os som mennesker – frisat os fra fortiden og 
traditionen. Vi er blevet frigjorte, sækulariserede – uden religion, lever i et samfund baseret på 
teknologi, forbrug og globalisering, hvor vi kan shoppe rundt og få tilfredsstillet vores mindste 
behov og lyst.  
 
Sociologen Zygmundt Bauman beskriver i en af sine seneste bøger ”Liquid Love”, hvorledes vi 
er trådt ind i en flydende, moderne tid, hvor intet er bestandigt – mindst af alt relationerne 
mellem os mennesker. Det er et samfund, hvor flere og flere vælger single-livet og al dets 
uforpligtethed - hvor net-dating og networking erstatter ”den eneste ene” og det sande 
fællesskab.  
 
For den enkelte betyder det, at man er mere autonom, mere sig selv end på noget andet 
tidspunkt i historien. At man skaber sin egen historie, at man hele tiden er opmærksom på, 
hvad man skriver i sit CV – hvem man skriver ind i sit CV. 
 
Sat lidt på spidsen: Sammen med studenterhuen fik I også jeres ”blå bog” – hvad slog I først 
op på – klassekammeraterne eller jer selv? hvad betyder mest for jer lige nu: 
eksamensbevisets 8-tal i oldtidskundskab eller den blå bogs halve side med den tekst og det 
billede, I for alt i verden ikke vil have jeres forældre skal se? 
 
Risikoen ved et sådant fokus på den enkelte og et sådant flydende samfund er selvfølgelig, at 
en række grundlæggende værdier sættes under pres og også bliver flydende. Derfor er vi nødt 
til at skabe regler for alt, og hvis noget ikke eksplicit er forbudt, så må det være tilladt, eller 



også må vi gå til en advokat med det. Vi stoler ikke længere på hinandens dømmekraft, vi 
stoler ikke længere på, at vi har de samme værdier. I sidste ende stoler vi ikke længere på os 
selv, så når noget går galt, så må vi have ekstern hjælp – hvor er min terapeut? 
 
Vi bevæger os fra at være samfundsborgere med pligter til at være samfundsbrugere, der 
stiller det evindelig spørgsmål til omgivelserne: Hvad har jeg ret til.  
 
Også i forholdet til andre mennesker sker der et paradigmeskift:  
Gør det mod andre før de gør det mod dig – bliver for let en livsstil og afslører, at 
modernitetens samfund har skabt en ny polarisering globalt og nationalt, og hvor det at være 
dansk er blevet en lokal livsform på globale betingelser. 
 
For globalt oplever vi jo netop, hvordan vi i den rige verden som verdensborgere af lyst 
bevæger os som turister over hele kloden, mens vi udnytter alle globaliseringens positive 
konsekvenser, mens alle de andre som fattige nomader af nød bevæger sig rundt i den 
samme globaliserede verden som konsekvens af  globaliserings negative effekter. Vi møder 
hinanden – turisten og nomaden – og sætter hinandens skæbne i relation. 
 
Nationalt ser vi også i højere grad en hverdag, hvor der er dem og os. De står udenfor og vil 
ind, når vi holder fest, de bor de steder, hvor vi ikke vil bo, de har intet bidrag til vores 
historie, synes vi.  
 
Aldrig har vi været så angste for dem, vi ikke oplever bidrager med noget, angste for dem, 
som måske vil tage det fra os, som vi synes alene tilhører os, fordi vi har skabt det. 
 
Måske var det denne angst, der fik os til at flokkes om TV-skærmen til Krønikens trygge billede 
af et nostalgisk og trygt Danmarksbillede, som vi inderst inde godt ved, aldrig vender tilbage - 
for intet er som det var, og intet bliver som det er. 
 
Vi lever med andre ord ikke nødvendigvis i den bedst mulige af alle verdener - den næste 
bilbombe, det næste afslørende torturbillede kan ikke opvejes af historien i Her og Nu om 
tronfølgerparrets honey moon.  
 
Det er derfor jer – studenter og hf’ere – der skal gøre verden mulig igen. Og det gør I ikke ved 
kun at skrive jeres egen historie, for I er en del af vores historie. Den historie er også 
Krønikens Palle From og Søs Nielsen, men den er så meget mere, og det er vel egentlig det, vi 
gerne har skullet lære jer her på EG.  
 
For gymnasiets vigtigste rolle er at være bindeled mellem de to verdener – fortidens verden og 
modernitetens verden – to verdener, der kører med forskellig hastighed. På den ene side skal 
skolen være moderne og følge med samfundsudviklingen, give jer alle nutidens og fremtidens 
kompetencer – på den anden side skal skolen være skrækkeligt umoderne og sikre at fortidens 
erfaringer og værdier ikke forsvinder ved et enkelt tryk på ”Delete”.  
 
Forfatteren Ole Wivel, der døde for 14 dage siden beskriver i sit digt Domkirken i Køln dette 
paradokse møde mellem fortid og nutid - han skriver om domkirken i Køln: 
 
”Bilerne jager forbi den. 
Som et nedslag af fortid, 
På tværs af det sandsynlige 
Og loven om altings fortsatte udvikling 
Står den, arret og sprængt 
Mellem gaderne.” 
 

- og han fortsætter senere: 



 
”Og dog er ingen uvidende om, 
At der findes toner, øret ikke opfatter”  
 
Det er de fælles værdier, der sikrer, at vi behandler hinanden ordentligt, at vi ikke bare lader 
polarisering og globalisering køre af sporet. Det er de fælles værdier, der danner grundlag for 
den moral, der gerne fortsat skal gennemsyre vores samfund, så vi alle kan få en historie – 
både vores egen og en fælles historie – en historie vi kan være bekendt. 
 
Jeg ved, at I hver især har jeres historie og at den ikke kun er den blå bogs platheder. Hver 
især er I originale produkter af en fortid, og hver især skal I nu ud og skrive videre på jeres 
historie og CV. 
 
Prøv de ting, I skal prøve, men gør det ikke til en livsstil at shoppe rundt i livet – det er det for 
kort og for godt til – som forfatteren Peter Laugesen skriver et sted: 
 
Livet er en bog vi låner 
På det store bibliotek 
Og de får den aldrig tilbage. 
De råber om straf 
På overtid 
Men vi har solgt den 
Taget den ud af cirkulation 
For ingen andre skal leve det liv efter os 
Det er vores 
Og ingen har levet det før. 
 
 
Til lykke med jeres eksamen og held og lykke med fremtiden!   
- og glem ikke, at I alle en del af vores samlede Krønike! 
 



 


