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Kære studenter og hf’ere 
 
Min mormor havde spansk syge i 1918 - og overlevede. Jeg er derfor overbevist om, at jeg 
nok skal klare mig gennem svineinfluenzaen… 
Det smitter, det er farligt, hvor kommer det fra - er din sidemands nys det første tegn og er vi 
ikke alt for mange samlede på for lidt plads i dag?  
Og så lige nu – lige før I skal pakke rygsækken til dannelsesrejsen jorden rundt – hvor tør I 
rejse.... og har I husket Tamiflu? 
Velkommen til virkelighedens katastrofe-risiko-medie-hysteri! 
-- 
Vi har altid kendt til faren. I de førmoderne samfund var de dominerende farer noget der kom 
udefra – naturen var farlig, andre mennesker var farlige, alt uden for vores begrænsede 
verden var farligt, alt det, vi ikke forstod, var farligt. 
I det klassiske industrisamfund var faren mere overskuelig, for den var tit noget, vi selv havde 
skabt - men det var mere afgrænset: til bestemte områder, bestemte grupper. I de fleste 
tilfælde kunne man forsikre sig mod det. Og når man kan forsikre sig mod frygt og usikkerhed, 
så ophæver man på magisk vis samme frygt og usikkerhed : Hvorfor være bange for at 
komme til skade i trafikken, man har jo sin forsikring… Hvorfor være bange for døden, man 
har jo sin livsforsikring. 
-  men nu? 
Kan man forsikre sig mod et for stort ozonhul – eller en hurtigt muterende virus? Kan man 
forsikre sig mod terror? Hvad sker der, når vandstanden skyller forsikringsselskabet TRYG 
væk? – kan man så være TRYG? 
Velkommen til risikosamfundet!  
Det er næsten 25 år siden, den tyske sociolog Ulrich Beck beskrev denne side af 
modernitetens vilkår. Det har ligget som en del af vores fælles bevidsthed, medierne har 
udnyttet det, men først i dette årti med terrortrusler, klimaforandringer og sidst nu den 
økonomisk krise er vi i den grad blevet bevidste og bevidstgjorte om livets risiko. 
Ja, ja, tænker de hvide huer – igen en prædiken fra den gamle rektor, og så oven på festen i 
går, hvor den største risiko var tømmermænd…og den risiko viste sig at være begrundet… 
Men jeg siger jer: Nu handler det ikke kun risikoen ved at have plagieret den sidste stil eller 
komme til eksamen i det emne, man ikke lige nåede at få læst, fordi solen skinnede så dejligt 
og man lå på stranden i Espergærde indsmurt i en solcreme, hvor faktorernes orden ikke var 
ligegyldig, men styret af DMI.  
Prøv at tænke tilbage: Det skete på stranden eller måske midt i historietimen - usikkerheden 
sneg sig ind med mediernes forkortede virkelighedsbudskaber som skygger på nethinden  
– der stod I med dressingflasken nede hos Bjarne - parat til at give den et ordentlig tryg ned i 
pastasalaten – og pludselig dukkede det op: hvad er mit BMI? Hvorfor er Thousand Island 
lyserødt,  er det bæredygtigt er jeg bæredygtig – hvad er jeg? Karikeret måske, men bag det - 
modernitetens vilkår: 
Usikkerheden sniger sig ind på os. For de nye farer, de nye risici er usynlige. Vi kan ikke 
umiddelbart med vore sanser konstatere, om der er sprøjterester i vores drikkevand, om 
solcremen indeholder skadelige hormoner, om Nørreport er det næste terrormål.  
Vi bliver på den ene side fuldstændig afhængige af videnskaben og eksperterne til at fortælle 
os om, hvor farerne lurer. På den anden side sidder vi med fornemmelsen af, at den samme 
videnskab, de samme eksperter og politikere har haft en finger med i spillet i skabelsen af de 
nye risici.  
Når vi så oven i købet tit oplever, at videnskaben er i splid med sig selv og har helt 
forskelligartede forklaringer på de samme fænomener, så sker der et autoritetstab.  
Den ene uge er det ikke farligt at tale i mobiltelefon, den næste uge beskriver en forsker, at 
man både får hjernesvulster og gigt i tommelfingeren af at sms’e.. 



På den måde reduceres den videnskabelige viden til én vidensform blandt mange andre – den 
mister med andre ord sin autoritet og sit monopol på sandheden. I sidste ende tror man, at 
den eneste sandhed er ens egen fortælling – ikke eksperternes, ikke politikernes.  
Man ophæver den helt afgørende forskel mellem det man ved, det man tror og det man føler. 
Tidligere biskop Jan Lindhardt husker i sine erindringer en radioudsendelse, hvor folk kunne 
ringe ind med spørgsmål om dyresygdomme. Dagens tema var katte, og man havde inviteret 
en dyrlæge og en kvinde, der kunne tale med katte…..det slående var, at de to var ligestillede 
i autoritet.... 
Til december befolkes København af eksperter til klimatopmødet. Vi vil opleve kampen mellem 
lomborgianere og Conni-Hedegaard-disciple, klimaautonome vil tørne sammen med anti-
globalist-hooligans – spørgsmål vil afløse spørgsmål:  solpletter eller koprutter? kan en 
webergrill fungere på solenergi? – også når det er overskyet??  
Vi vil opleve et mediestunt af dimensioner, der vil være merchandise som til en fodboldkamp – 
der vil være en overflade som man kan spejle sig i og som det kan være svært at trænge 
igennem.  
Men trænger vi ned under overfladens distraktion, så handler det om fremtiden, jeres fremtid, 
vores fremtid, men vi må aldrig nå dertil, at vi frygter fremtiden og føler os magtesløse over 
for den. 
Lov mig derfor studenter og hf’ere, at det vi har givet jer på EG, ikke får jer til at frygte 
fremtiden, at I kan sortere sandt fra falsk, ondt fra godt, så fremtiden ikke bliver en trussel 
men en udfordring, så vi fremover ikke taler om risikosamfundet men om mulighedernes 
samfund, så I kan leve op til det krav, Barrack Obama formulerede så flot: 
“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones 
we've been waiting for. We are the change that we seek.” 
--- 
Let bliver det ikke med et sådant fælles projekt, for vi lever i individualismens tid, hvor mange 
udsagn slutter med ordene ”indtil videre”.  
Vi er blevet så usikre på fremtiden, at vi alene handler i nuet og finder værdier i det, der giver 
den øjeblikkelige individuelle tilfredsstillelse.  
Jeg er gift med Merethe – indtil videre, jeg bor i Danmark – indtil videre. Jeg er mand – indtil 
videre. 
Klon dit barn, hvis du bedre kan lide 2, gennemgå en kønsskifteoperation hvis du træt af at 
være mand, skift religion, hvis paven keder dig. Få en total-make-over, hvis du er træt af dig 
selv.  
Og du skal helst nå det inden havet stiger.  
At det er blevet sådan, er igen en konsekvens af risikosamfundets kompleksitet, hvor alt 
tilsyneladende står til diskussion og alt kan laves om, og hvor ”jeg” er blevet vigtigere end ”vi” 
– for ”vi” tager længere tid end ”jeg”.   
Vi er blevet gjort til selvbiografiske forfattere af vores eget liv når vi sidder med facebooken 
eller bloggen og tvitrer om, hvordan vi har det lige nu.  
, Jeg gider ikke læse det! Ingen gider læse det! Så derfor: Jeres helt store udfordring bliver at 
skrive en kollektivroman om noget, der bør gøres - ikke en triviel jeg-fortælling om nogen, der 
ikke gør noget. 
I har skrevet om hinanden i blå bog – er det den sande historie om jer? Er det den historie, I 
vil fortælle om jer selv – er det den historie I vil læse op for jeres forældre? Er det den jeg skal 
læse og huske om årgang 2009? 
Det tror jeg ikke, men jeg vil godt fortælle historien om jer som gruppe, og det er en 
almengyldig fortælling, for den handler om 305 unge mennesker som har alle muligheder 
foran sig. En gruppe som har været en del af min virkelighed i 3 år, som jeg har skældt ud, 
gjort grin med, straffet, været irriteret på og elsket højt, for hvis jeg ikke gjorde det, hvis EG 
og lærerne ikke gjorde det, så skulle vi lave noget andet.  
Jeres fortælling er, at I spejler den virkelighed og de vilkår, der er vores i den verden, den nu 
en gang er vores.  
Den er ikke perfekt, der skal gøres noget ved den, så vi kan realisere forandringen og 
mulighedernes samfund. 



Derfor har min fortælling om jer ikke en slutning, for jeres fortælling slutter ikke nu – vi har 
skrevet første kapitel i den – nu går I derud og skriver resten:  
Skriv et kapitel om bæredygtighed 
Skriv et kapitel om hvordan vi lukker ozonhullet 
Skriv et kapitel om, hvordan I gjorde dommedagsprofeterne til skamme 
Skriv et kapitel om at danske soldater ikke længere skal dø i kampen for demokrati 
Skriv et kapitel om optimisme og muligheder 
Og afslut med fortællingen om fællesskabet 
Den fortælling tager tid at skrive, så se at komme i gang ! 
– det er på høje tid at den fortælling bliver skrevet færdig.  
Til lykke med jeres eksamen. 
 


