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Kære jubilarer, forældre, ansatte og ikke mindst 243 studenter og hf’ere. 
 
”Det handler om at være tryg!”  
Nej, det er ikke forsikringsselskabets reklamefilm med den lille kylling der reddes fra det store 
hjul. Det er et af tidens store paradokser:  
på den ene side dyrker vi det grænseoverskridende individualistiske: Cykel til Mount Everest 
og bestig det! eller kaster dig ned ad en bjergside i en indkøbsvogn som en anden jackass.  
På den anden side lukker vi os om os selv med kanon for alt det, vi prøver at gøre 
langtidsholdbart, fordi intet andet er det her i risikosamfundet.  
Behovet for tryghed er enormt, men vi siger det ikke højt, for vi vil ikke skydes i skoene, at vi 
er tryghedsnarkomaner. 
  
Ingen anden generation har vi på papiret forsøgt at gøre så trygge som jeres. Fra Blå stues 
omfavnende pædagoger, over folkeskolens moderlige klasselærer, til gymnasiets lektiehjælp 
og eksamens-angst-kurser.  
 
Vi laver registre over pædofile, så I ikke møder dem i sportsklubber, vi sætter webcameraer op 
i vuggestuerne, så vi kan se jer få skiftet ble i tide, vi laver DNA-registre, så vi altid kan finde 
de skyldige – og vi gør det for at I kan være trygge - og for at vi dermed kan være trygge.  
 
Det lyder som Big Brother, men så omdøber vi det hurtigt til Big Mother, og så er vi trygge 
igen. 
 
Big Brother var jo industrisamfundets metafor, der passede til et hierarkisk samfund, hvor alt 
blev styret oppefra.  
 
Big Mother er informationssamfundets – videnssamfundets metafor, udsprunget af et samfund, 
hvor den enkelte i langt højere grad kan og skal styre sig selv på baggrund af de ufattelige 
mængder information. 
 
Tesen er, at jo mere information vi får, jo tryggere bliver vi, jo bedre kan vi træffe de rigtige 
valg.  
 
Tanken er smuk og ideel, men den holder ikke og gjorde det slet ikke – og nu er vi ovre i det 
anekdotiske – den holdt slet ikke for den lille 1g’er der kom for sent til eksamen og stod ovre 
ved trappen med sin fine eksamensseddel i hånden med alle informationerne, pegede på 
trappen og spurgte mig: ”Er 1. sal deroppe??” 
 
Vi kan godt grine af historien, men det, jeg oplevede, var en meget stresset 16-årig.  
 
At bruge ordet ”stress” om en 16-årig forekommer jo absurd, men ikke desto mindre var det 
virkeligheden.  
 
Når vi i dag oplever så meget stress, så skyldes det jo ikke, at vi har fået en større 
arbejdsbyrde – ingen knokler mere som fortidens industri og landarbejdere -, det skyldes, at vi 
alle oplever en voldsom afmægtighed affødt af forvirring, usikkerhed og mangel på overblik og 
kontrol.  
 
Vi stoler derfor ikke længere nok på os selv, vi stoler ikke længere på vores egen dømmekraft 
– vi er blevet utrygge.  
 



Derfor handler det om at blive tryg – tryg til at være sig selv, til at stole på sig selv.  
 
Men I unge står i dag yderligere i den situation, at I i det globale videnssamfund - for nu at 
bruge et af tidens hippe ord – er blevet dømt til livslang læring, til aldrig at finde trygheden i 
at være færdig med noget.  
 
Jo, nu er I blevet studenter og HF’ere, og I skal nok også blive færdige med jeres 
videregående uddannelse, men grundlæggende skal I fortsat blive ved med at lære nyt, for vi 
producerer hele tiden ny viden.  
Det lyder som Sisyfos light og opleves også af mange som sådan. 
 
En anden forklaring på utrygheden finder man hos den tyske professor i pædagogik Thomas 
Ziehe. Han ser i sine seneste arbejder jer som produkter af det, han kalder 2. bølge 
aftraditionalisering.  
 
Min generation gjorde i 60’erne det første store oprør mod traditionerne. Hele vores 
ungdomsprojekt var netop at nedbryde tidligere tiders forstokkede traditioner i samfundet, i 
kulturlivet og primært i uddannelsessystemet. 
 
Vi gjorde oprør og følte en utrolig frisættelse og frihed med vores drømme og utopier. Vi røg 
hash, gik i underligt tøj, hørte høj musik, afprøvede det hele. Det var aftraditionaliseringen der 
ville noget. 
 
Det oprør mod vores traditioner og kultur ser jeg ikke hos jer i dag, for hvad er der tilbage af 
traditioner at bryde ned?  
 
Grænserne mellem generationerne eksisterer næsten ikke – unge og ældre går nu næsten i 
det samme tøj, vi lytter næsten til den samme musik, vores børn er ikke længere børn, men 
vores venner.  
 
Vi giver jer friheden og mulighederne uden at I behøver bede om dem.  
Vi giver jer et ubegrænset antal valgmuligheder, men vi stiller ikke mange krav til jer. 
 
Konsekvensen er, at mange af jer let kan føle afmagt og utryghed, fordi det derfor bliver så 
svært at finde sin egen identitet – og fordi I har fået en opfattelse af, at identitet er noget man 
kan vælge som så meget andet, man vælger. 
 
Som Michael Strunge siger i sit digt ”Livets hastighed”: 
 
Skifter hurtigt  
Til ny forklædning 
- jeg behøver forandringer 
Med livets hastighed 
 
Skifter farve 
Anarkistisk kamæleon 
- kaster masken 
Ændrer livsform 
 
I gymnasiet har vi forsøgt at lære jer NOGET, men mange af jer har brugt lige så megen tid på 
at blive NOGEN, og I har haft svært ved at afgøre, hvad der var vigtigst, fordi vi ikke har 
været gode nok til at fortælle jer, at man ikke kan blive NOGEN uden at kunne NOGET. 
 
-- 
 



Når tilbudene bliver for mange, bliver det derfor også svært at motivere sig selv til at holde 
fast ikke kun i sin identitet men også i alle de valg vi stilles overfor. Så sker det tit, at vi i langt 
højere grad giver udtryk for, hvad vi IKKE vil, frem for hvad vi vil.  
 
I sin sidste debatbog med den lange titel ”Kritik af den negative opbyggelighed” peger digteren 
Søren Ulrik Thomsen på risikoen ved ikke at ville noget, altid at være unødig kritisk. Han siger 
bl.a.: 
”I dag ledes der med lys og lygte efter nogle positive statements, som man kan pege fingre ad 
og gøre oprør mod” – og han fortsætter: 
 
”Hvor det tidligere var vigtigt for en kronikør eller læserbrevsskribent at lægge vægt bag 
ordene ved at henvise til sin faglige autoritet, sin politiske eller økonomiske pondus, er det i 
dag lige så vigtigt, at man kan påstå sig udenfor det etablerede”. 
 
Søren Ulrik Thomsens pointe er, at når man vælger den negative position, hvor man er 
principielt skeptisk og automatisk kritisk, men aldrig viser hvad man står for og går ind for – 
den position giver mange fordele: 
Man kommer til at se ud som om man er svimlende dygtig og intelligent, fordi omverdenen 
tror, man ved alt om det, man så skråsikkert kritiserer, alt det som man ikke vil.  
 
Men når fortiden er blevet smidt overbord, når den nødvendige viden ikke er til stede, så er 
kritikken og skepticismen ubrugelig til at nå målet. 
 
Det er jo H.C. Andersen-år, og han var jo elev på Helsingørs Lærde skole, som nu hedder 
Espergærde Gymnasium og HF ,og den samme pointe finder man i mange af hans eventyr. I 
skal få slutningen af eventyret Klokken: 
 
”Den hele Natur var en stor hellig Kirke, hvori Træer og svævende Skyer vare Pillerne,  
Blomster og Græs det vævede Fløiels Klæde  
og Himlen selv den store Kuppel:  
deroppe slukkedes de røde Farver, idet Solen forsvandt, men Millioner Stjerner tændtes,  
Millioner Diamant-Lamper skinnede da,  
og Kongesønnen bredte sine Arme ud mod Himlen, mod Havet og Skoven,  
- og i det samme, fra den høire Sidegang, kom med de korte Ærmer og med Træskoe den 
fattige Confirmand; han var kommen der ligesaa tidlig, kommen der ad sin Vei,  
- og de løb hinanden imøde og holdt hinanden i Hænderne i Naturens og Poesiens store Kirke, 
og over dem klang den usynlige hellige Klokke, salige Aander svævede i Dands om den til et 
jublende Halleluja!” 
 
Derfor studenter og hf’ere: Det handler IKKE kun om at være tryg i den banale forstand! Det 
handler om at turde gå sin egen vej og klare forhindringerne undervejs.  
 
Hvis I skal forstå verden og dermed jer selv - hvis I skal ændre verden – og det skal I! Så 
koster det, som det kostede for kongesønnen og konfirmanden at nå frem til målet. 
 
Det koster ufattelig energi at forstå verden som den var og som den er  
det skulle I gerne have lært her,  
og hvis I ikke har, så er det jeres skyld, og så er det vores skyld! 
 
Men det koster også at finde de positive ting i det der var og er, holde fast i dem og bruge 
dem konstruktivt til at skabe en bedre fremtid.  
 
Så lov mig derfor - når I om lidt forlader Espergærde Gymnasium og HF – lov mig, at I aldrig 
ukvalificeret siger ”det vil jeg ikke” men altid kvalificeret siger ”Det vil jeg!” 
 



 
Til lykke med jeres eksamen! 


