
Translokationstale 2007 
Kære studenter og hf’ere 
Denne tale varer 8 minutter og 11 sekunder, den består af 1528 ord eller 7204 tegn – og den 
er vel til et 10-tal på den officielle skala for translokationstaler, men I vil få udleveret et 
evalueringsskema efterfølgende… 
Den bliver selvfølgelig lagt ud på hjemmesiden, så Undervisningsministeren kan sammenligne 
den med mine kollegers tale, hvorefter den indgår i min samtale med ham om resultatløn! 
Det samme gælder jer, studenter og hf’ere - vi ved alt om jer, hvad I har fået i gennemsnit, 
hvor meget I har forsømt, hvor mange skriftlige arbejder I har afleveret, og hvor mange I ikke 
har afleveret.  
I ligger på nettet som et færdigt produkt med fuld varedeklaration, pris, omkostning, 
merværdi, brugsværdi til offentlig skue, og jeg gør mig allerede overvejelser over, hvordan jeg 
kan rationalisere driften…blive mere effektiv, gøre produktionen af kommende studenter og 
hf’ere mere effektiv – for det er jo det det handler om – resultatmåling og effektivitet!  
 
Effektivitet – ikke noget dårligt ord? Alt skal måles og vejes med det ene formål at skabe mere 
effektivitet. Det tager mig 24 minutter og 12 sekunder at cykle i skole med en gennemsnitsfart 
af 26,8 km i timen – fortæller min cykelcomputer – og jeg tager ikke EPO! 
 
 Men hvor effektiv skal man egentlig være og skal man ikke også nyde udsigten? 
 
Vores verden er blevet så gennemeffektiviseret og gennemevalueret, der er ”smileyer” på alt - 
men EG er ikke nogen smiley, og alle de mange data er ikke virkeligheden. I – studenter og 
hf’ere – er aldrig KUN en del af en statistik over ungdomsuddannelserne år 2007 – hver især 
har I jeres historie, historier som ikke kan måles, data som ikke kan indsamles. 
 
Jeg vil ikke huske jer som en karakter, man er ikke et ”lille 8-tal”, nej, jeg vil huske jer for 
jeres smil, for måden I behandlede hinanden på, for det I sagde, for det I gjorde, for det vi 
oplevede sammen, for den historie vi var fælles om. Det er umåleligt, det er ueffektivt, det er 
uproduktivt, men det er det, der skaber den ægte værdi -  ikke en statistik på en hjemmeside.  
 
Ole Wivel skriver i et af mine yndlingsdigte 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 slutter: 
”Og dog er ingen uvidende om 
At der findes toner 
Øret ikke opfatter. 
Hen over vore hoveder spiller musikken 
Og det vi ser 
Er nodepultenes tomme, sindrige stativer” 
  
Men vi er oppe mod svære odds. Teknologien gør, at vi kan samle uanede mængder data, som 
vi lagrer i alle vore små elektroniske gadgets, og vi bliver udsat for et bombardement af 
evalueringsskemaer og spørgeskemaer med det ene formål at samle endnu flere data om os.  
 
Hvor tit bliver vi ikke ringet op midt i maden af en stemme som siger: ”Vi er ved at lave en 
undersøgelse om danskernes kostvaner, foretrækker du gammeldags remoulade eller let-
remoulade, er din kone hjemmegående, har du hund og drikker du filterkaffe eller espresso.”  



 
Og jeres telefonselskab fortæller jer, hvor mange sms’er I har sendt per måned, hvem I taler 
mest med, hvilke hjemmesider I besøger flest gange og på hvilket tidspunkt af døgnet.  
Men det fremgår ikke, hvem I talte bedst med – det ved kun I selv!  
 
Vi efterlader os usynlige elektroniske spor, så fremtidens arkæologer ikke skal grave i jord, 
men minutiøst gennemgå harddiske, hvor de kan fange selv det mindste spor af vores 
menneskelige aktivitet. Intet er skjult, og man kan udgive lærde værker med titler som ”sådan 
levede de i det første årti af det 2100 århundrede – effektivitetens tidsalder”. Men vil der også 
stå, om vi var lykkelige? 
 
Aldrig har vi været rigere! Men vi kan blive endnu rigere, siger politikere og økonomer, bare vi 
bliver mere effektive. Velfærd må aldrig blive en sovepude siger de, så derfor sammenlægger, 
rationaliserer, evaluerer, superviserer vi både vores personlige liv og vores arbejdsliv. Alt kan 
og skal gøres mere effektivt, professionelt og rationelt.  
 
”Tid er penge”, sagde Benjamin Franklin, derfor er det også ham der er billede af på en 
amerikansk 100-dollar-seddel. Arbejdet er vores moralske pligt. Og evnen til at styre tiden er 
gjort privat – den der styrer sin egen tid bedst bliver vinderen.  
 
For 10 år siden fik man et skoleskema, når man startede i gymnasiet, så vidste man, at hver 
onsdag kl. 1205 havde man oldtidskundskab i 45 minutter med Karen Margrethe, så ringede 
klokken, man pakkede sammen og havde 10 minutters pause, så ringede klokken igen som en 
offentlig markering af tiden som et fælles anliggende.  
 
Men nu – det store skema er brudt op, klokken ringer næsten aldrig, I har selv skullet styre 
tiden. Køen foran opslagstavlen med skemaændringer er uendelig, det store skema eksisterer 
ikke mere.  
I er blevet jeres egne ”timemanagere”, og det er ikke længere nok bare at komme til tiden, 
nej, man skal bruge tiden så fleksibelt og effektivt som muligt, så man altid er ”just-in-time”  
– men der er jo altid nogen der kommer for sent, og skal de sidste ikke også blive de første?? 
  
Ursula Andkjær Olsen skriver sådan om tid; 
”Die Zeit, die ist ein sonderbar’ Ding, En sælsom ting, for alle vil gerne have den og ophæve 
den på samme tid, og kan man det? Og man prøver med fitness, ecstasy, uhæmmet vækst i 
kapitalen, 5. gear, rynkecreme, powershopping og forskellige andre ting der også begynder 
med power. Og man laver roser af sølv og af rustfrit stål, men så kan de ikke slibes, og deres 
duft sløves med tiden. Og man kan bruge al sin tid på at bekæmpe tiden, og det virker 
bagvendt, og det bliver bare til sikken voldsom trængsel og alarm” 
 
Den evige søgen efter effektivitet og selvkontrol smitter også af på vores sprog – ord som 
”lærdom, klogskab og dannelse” kommer til at virke helt fortidige – nej, vi griber sportens 
metaforer - er i ”den gule førertrøje” ”coacher hinanden”, ”scorer” og får ”det røde kort” selv 
uden at være Christian Poulsen… 
Vi vælger et sprog der er dynamisk, moderne, fremadrettet - vi brander os selv gennem vores 
sprogbrug – og det bedste brand er altid en vinder, og det handler jo om at blive en vinder! – 
men skal man være en vinder for enhver pris?  
 
Men når omgivelsernes opskruede forventninger, når mediernes falske idealbilleder, viser sig 
at være uopnåelige - lige meget hvor meget vi prøver, lige meget hvor mange 
præstationsfremmende medikamenter eller lykkepiller vi indtager - så rammer vi muren, 
virkeligheden som vi skal forholde os til. Dermed møder vi også paradokset: aldrig har vi 
været rigere – aldrig har vi været mere stressede. Stress er blevet tidens mantra, en sygdom 
som vi prøver at behandle, men som er blevet en så omfattende del af vores liv, at selvom vi 



kan analysere problemet, så kan, så tør vi ikke grundlæggende ændre på årsagerne, for så 
skal vi radikalt ændre vores livsstil og træffe nogle valg, vi ikke er parate til endnu. 
 
Det er for nemt og for patroniserende af mig at sige til jer: ”Smid mobiltelefonen i 
skraldespanden, hold kun computeren åben 1 time om dagen, lad være med at se reality 
shows, lad være med at opføre jer som om I var med i et reality show, lad være med at måle 
jer selv hele tiden”.   
Nej, jeg kan sige til jer: gymnasiet har givet jer kultur – en kultur som er ægthed, et af de 
sidste steder, hvor vi kan placere de dybeste sandheder.  
Den kultur og den dannelse vi har givet jer er national og universel – den er vores forklaring 
på, hvem vi er, og hvorfor vi er det.  
Den ligger inden i os, men den er også uden om os, når vi først lærer at finde den.  
 
Vi har givet jer et kort til jer selv – brug det – brug det til en skattejagt, hvor det bliver jeres 
opgave at finde ægte værdier, de værdier som betyder noget for jer personligt, men som først 
bliver virkelig ægte værdier, hvis de også betyder noget for andre.  Og den ægte værdi 
hverken kan eller skal måles. 
  
Når I om lidt for sidste gang går ud gennem hoveddøren, så find de umålelige steder, hvor I 
kan hvile i jer selv, være jer selv - fri for præstationer og konkurrencer, hvor I kan tale 
sammen uden technomusikkens trommemaskiner, hvor sproget er lyde, ord og følelser og ikke 
sms’ernes forkortelser.  
Når I har fundet det sted – måske er det lige uden for skolen, måske på Hornbæk Strand i 
aften, måske på den anden side af jordkloden – når I har fundet det sted, så tænk på EG og 
på mig, for så har vi sammen nået målet.  
 
Til lykke med jeres eksamen. 
 
 


