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Kære studenter og hf’ere 
 
Inde på mit kontor står der en stor kasse med cykellygter. Afsenderen er Bertel Haarder.  
”Til de lyse hoveder blandt studenterne og hf’erne” 
Problemet er at han kun har sendt 70 lygter - han ved ikke, hvor mange lyse hoveder der er 
på EG.  
 
Lygterne er en reklame for ingeniøruddannelserne. Et forsøg på at gøre flere interesserede i 
naturvidenskab.  
Projektet er udsprunget af globaliseringsrådets anbefalinger: Danmark har brug for danske 
ingeniører, hvis vi skal klare os i konkurrencen og sikre fremtidens velfærd.  
 
Tankegangen er desværre forældet og har bund i industrisamfundet. Globaliseringen handler 
jo netop om at udnytte den globale viden og arbejdskraft. Der er mange ingeniører i Kina og i 
Indien, og sandsynligheden for at I og i hvert fald jeres børn kommer til at arbejde i en indisk 
eller kinesisk ejet virksomhed er meget stor - og jeg sagde sandsynligheden ikke risikoen. 
Globaliseringen er jo netop jeres mulighed for at sprænge rammer, sprænge landegrænser, gå 
ud over jer selv. 
 
Og alligevel har cykellygterne en mening – de er faktisk geniale, ingen friktion, nyeste 
teknologi, smart design. De repræsenterer den gode idé, innovation på et højt plan, udviklet af 
unge mennesker, der ser muligheder og ikke begrænsninger og dermed er med til at skabe 
fremtiden. Skabt af unge mennesker der fik muligheden, skabt af unge der tog muligheden. 
  
Det er så nemt at se begrænsninger - at begrænse muligheder. Måske er det den gamle 
vestlige verdens største problem, at vi har så mange forbehold over for forandring, at vi bliver 
snævre, egoistiske og i værste fald nationalistiske.  
Måske fordi vi er ved at blive nationer med flere ældre og færre unge, måske fordi vi frygter, 
at andre kulturer og nye generationer skal tage for stor en del af vores velfærd og vores 
privilegier fra os.  
 
Det fik de unge i Frankrig til at demonstrere, det er ved at skabe grobund for et nyt 
ungdomsoprør rundt om i Europa.  
 
Vi oplever i stigende grad, at værdier vi troede universelle, kommer til debat. Demokrati, 
frihed, ytringsfrihed, nationalstat, enhedskultur, fællesskab er ikke længere grundpillerne i 
vores selvforståelse og kultur, men skal defineres på ny i forhold til en virkelighed, vi ikke altid 
forstår - eller vil forstå.  
 
Vi oplever, at vores verdensbillede demonteres og skal bygges op på ny. Som den nu aldrende 
polske filosof Zygmundt Baumann siger:  
”Vi savner fællesskabet, fordi vi savner sikkerhed, en størrelse der er af afgørende betydning 
for et lykkeligt liv, men som vores verden i stadig ringere grad formår at tilbyde og 
efterhånden kun modvilligt stiller os i udsigt. Usikkerheden påvirker os alle, nedsænket som vi 
er i en flydende og uforudsigelig verden præget af deregulering, fleksibilitet og konkurrence”.  
 
Det kan være en af grundende til, at vi i dag taler så meget om vores rettigheder:  
retten til SU, retten til dagpenge, retten til efterløn.  
 
Med ”retten til” forsøger vi at skabe sikkerhed og orden i det, vi oplever som kaos. Ordet 
”pligt” har mistet sin betydning, virker underligt gammeldags, konservativt.  



 
Den nye pave, Benedikt den 6, har udtalt: ”Måske skulle man i dag supplere læren om 
menneskerettighederne med en lære om menneskepligterne og menneskets grænser.”   
 
Men hvis vi lader usikkerheden vinde, hvis vi aldrig vil opgive en rettighed, hvis frygten for 
nutiden og angsten for fremtiden vinder, så er vi alle tabere, for så udvikler vi os ikke.  
 
Derfor er det så vigtigt ikke at lade sig skræmme af forandringer – derfor er det så vigtigt at 
fastholde troen på fremskridtet.  
 
Ikke at tro på fremskridtet, kun at kræve sin ret - er passivitet.  
Hvis man bevidstløst lader sin frie vilje begrænse af alle mulige forbehold, så mister man 
friheden til at træffe valg, der kan give tilværelsen mening.  
 
Men vores valg er betinget af utallige hvis’er.  
Der er de dårlige hvis’er, hvor man kigger tilbage:  
”hvis bare jeg havde gjort sådan, så prik prik prik,  
”hvis bare jeg havde læst lidt mere på lektien”,  
hvis bare jeg ikke lige var kommet op i det”  -  
 
Sådan en tænkning kan man ikke bruge til noget, og der er kun et svar hentet fra en 
billedbog, jeg læste som barn: 
Der stod: ”Sket er sket. Verden går fremad og man skal ikke lade sig kyse”.  
 
Nej, det er de fremadrettede positive hvis’er, der skal stå på jeres dagsorden – det legende, 
hypotetiske HVIS, som sætter jeres fantasi i gang,  
så I afprøver jer selv og ikke stivner i et bestemt billede,  
så jeres opstillede hypoteser går i opfyldelse.  
 
Det er det der skaber – ikke kun den geniale cykellygte – det er det der skaber jer og jeres 
fremtid. 
Som fysikeren Robert Havemann sagde engang: At begynde på det udsigtsløse er at forandre 
verden. 
 
Men hvis man nu ikke magter at gøre den positive bevægelse, hvis man kun lader det negative 
styre, så prøver man at finde nogen eller noget at skyde skylden på.  
 
Det er nogens eller nogets skyld, at det er gået sådan. Og med placeringen af skyld kommer 
den ufrugtbare, blinde vrede. I essayet ”Den satans religion” fra 2004 skriver digteren Henrik 
Nordbrandt:  
 
”Jo mere absurd en påstand er, jo større fanatisme skal der til for at forsvare den. Inderst inde 
ved den troende godt, at hendes/hans tro er løgn, og må derfor med næb og klør angribe 
enhver, der betvivler den, på samme måde som det sårede barn må forsvare den far, der har 
gjort det ondt”.  
 
Et sådant udgangspunkt vil aldrig kunne skabe dialog og udvikling, men kun had og 
begrænsning. 
 
Og jeres største udfordring bliver netop at håndtere dialogen og være med til at tage ansvaret 
for den grænseløse verden. Det er ikke nogens skyld, men det er vores alle sammens ansvar.  
 
Det er en stor gave at have så megen frihed, som I har, men det er også en udfordring, for 
den stiller krav til jer om netop ansvar og engagement. I skal overvinde frygten for det 
ukendte, I skal kunne indgå i dialogen uden fordomme,  



for møder I verden med fordomme, bliver I selv mødt med fordomme.  
 
Mange af jer vil snart tage ud på den store dannelsesrejse, ruten er lagt, Lonely Planet ligger 
klar med sine oplysninger om, hvor man på den anden side af jordkloden kan man møde 
præcis de samme mennesker, som man omgås til daglig  
– valget er blot om man skal højre eller venstre vej rundt om jorden.  
 
Skrot Lonely Planet! Mød verden på jeres egen måde, mød den som mødte I den for første 
gang, mød den som Johannes V. Jensen gjorde i 1902. 
 
 – jeg bruger citatet tit, for det er noget af det smukkeste skrevet på dansk:  
 
Han skriver:”Jeg vågnede tidligt om morgenen og da jeg så ud af det åbne koøje stod der 
ligesom en høj, dejlig sky, men det var ikke en sky, det var Fusijama” og han fortsætter:  
”Da jeg så Fusijama brast den sidste drøm om en anden tilværelse end den der er. Jeg begreb, 
at den højere verden, vi stunder imod, kun kan være netop den, der er, men at vi aldrig i det 
givne øjeblik er nået op til den, at vi til daglig er blinde for den”. 
 
Lov mig derfor aldrig at tænke, som en person hos digteren Pia Juul: ”Men jeg ville heller ikke 
det jeg ville, og det jeg ville, vidste jeg ikke hvad var”, men når I har set jeres Fusijama, så 
skriv hjem til mig og vis mig, vis mig at årene i gymnasiet har givet jer den dannelse og den 
faglige og menneskelig ballast, der gør, at I ikke ureflekteret vil overtage verden som den er, 
men har set og forstået det, I vil gøre den til! – og gør det så! 
 
Og hvad med cykellygterne? De røde og hvide, de danske.  
 
Hver klasse får et sæt, og når I sidder i vognen, så finder I ud af, hvem i klassen der skal have 
dem, - ikke nødvendigvis det lyseste hoved, som Bertel Haarder ville have, men ham eller 
hende, der kan bruge dem til at finde den rigtige vej. 
 
Til lykke med jeres eksamen! 
 


