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Kære studenter 
Det er svært at bevare pessimismen, når jeg ser al den ungdom, al den energi og alle de øjne 
der stråler af lykke og håb, mens jeg taler til jer for sidste gang. 
Men tillad alligevel den gamle rektor at give jer de sidste borgerlige ord med på vejen, så jeg 
er helt sikker på, at I kommer godt af sted, når I nu flytter fra det sted, hvor I har tilbragt det 
meste af jeres - forhåbentligt - vågne tid i 2 eller 3 år. 
”Jeg kan ikke holde op med at ryge, for der er ikke et rygestopkursus i min kommune!”  
– ja, det er ikke mig selv, I kender min holdning til rygere - men sådan udtalte en person sig i 
radioen for et stykke tid siden. Intervieweren var meget forstående og på ganske kort tid 
lykkedes det ham at skabe en stemning af – det er da også for galt! og hvor er det synd for 
den stakkels ryger, at ingen vil hjælpe ham. 
Væk var det filter, vi altid skal have mede i bagagen som siger: Hvad gør du selv? 
Det spørgsmål er aktuelt lige nu, hvor velfærdsstaten er blevet det altoverskyggende politiske 
mantra: Hvad skal vi klare selv, hvad skal andre klare for os.  
Hvad er der råd til, så også den unge generation, jer studenter, kan se på fremtiden med 
optimisme. 
Der fremmanes lige nu et nærmest religiøst billede af den nødvendige velfærdsstat som skal 
fjerne alle sten på vejen i alle livets forhold – helt fra vuggen og til krukken.     
Velfærd er blevet synonym med welness – den totale, ukomplicerede lykkefølelse.  
Staten har vi gjort til all-inclusive, godt nok dyrt, men så kommer der heller ikke uforudsete 
udgifter til.  
Men hvad er det der sker med dig og mig, når det ikke længere er os selv, der har ansvaret? 
Digteren og filosoffen Villy Sørensen skrev så tidligt som i 1959 i et essay om netop 
velfærdsstaten og det enkelte menneske:” Velfærdsstatens store fare  - ikke uden videre dens 
”skyld” - er, at mennesket i den lader sig friste til at suspendere sin egen besværlige 
personlighed.” 
Ja, ja tænker I studenter, der er 50 år til vi skal på efterløn og det var da fedt nok at få SU i 
3g og gratis uddannelse. Jens Per og EG klarede det hele for mig - og Studieportalen resten.  
Og så kan man altid synge med på Kim Larsen’s ”Susan Himmelblå”: 
Hvis nogen si’r det hele går af helvede til 
Så tro dem ikke 
Det har altid været sådan, og det bli’r det nok ved med 
Tror du ikke 
---- 
Nej, det tror jeg ikke, og derfor vil jeg fortælle jer et eventyr. 
Det er et folkeeventyr om en prins, der ikke kendte angst. Engang sagde hans far til ham –  
som jeg siger til jer nu –  
Faderen sagde: ”Gid du engang rigtig kunne finde din angst – før bliver der ikke et menneske 
af dig!  
Og i historien er der også en ildsprudende drage, som prinsen redder prinsessen fra – her føler 
han ikke angst,  
men en nat vågner han op - badet i sved og siger til prinsessen: ” Nu har jeg endelig fundet 
min angst. Jeg drømte at dragen var her for at sluge dig uden at jeg kunne hjælpe dig, og så 
blev jeg så angst for at skulle miste dig. Nu tør jeg sige, at jeg ved hvad det er at være 
angst!” 
--- 
Men vores tid er ikke til indrømmelser af svaghed af den slags. Vi bilder os ind, at vi er 
verdensmestre i alt (måske ikke lige fodbold) – verdens bedste folkeskole, forskning i 
verdensklasse – virkeligheden viser noget andet og selverkendelsen er mere blevet viden om 
kondital og BMI. 



Selverkendelse - kend dig selv – ”Gnothi seauton” stod der på Apollontemplet i Delfi – det er 
forudsætningen for både at vide, hvem man er og hvem man ikke er, hvad man kan, og hvad 
man ikke kan.  
Hvis man ikke kender sig selv, kender ens medmennesker heller ikke en. Man farer vild i sig 
selv og finder ikke sine muligheder og begrænsninger – sine kompetencer og inkompetencer.  
Jo mere man ved om sig selv, jo mere kan man også møde de forpligtelser, der følger af at 
være et medmenneske - et menneske der deler et fællesskab med andre mennesker.  
Nu er I blevet studenter – I har vist os – rektor, skolen, censorerne - alt det I kan – og lidt af 
det, I ikke liige havde fået fat på. 
Når jeg har tænker tilbage på jeres gymnasietid, så har jeg haft elever nede på mit kontor 
som har klaget over, at en lærer har trukket dem op til tavlen og spurgt om alt det, de ikke 
vidste… ”det var ren udstilling, Jens Per!” – tja, 
Måske havde den lærer fat i den rigtige ende, måske var det netop det, der skulle til for at 
man kunne indse, at man også havde sine svagheder og dermed fik muligheden for at gøre 
noget ved dem. 
Det vigtigste gennem hele livet er kvalificeret at ville noget med sig selv, men at ville noget er 
ikke som at skifte kanal på fjernsynet – at ville noget kræver indsigt og engagement. 
Jeg tror en del af jer nogle gange har det som hovedpersonen i ”Midt i en Jazztid” fra 30’erne: 
Hovedpersonen Peter sidder og tænker på, hvad der skal blive af ham i fremtiden – han fører 
en indre dialog med sin sjæl og siger: 
” Vi kan blive højesteretssagfører, vi kan blive præsident, lave revolution, kommunismen for 
eksempel. Danton! Husk ham. Hvad med nazismen, mange nazister er så glade og de har en 
tro.” 
Peter vælger ikke at vælge, og da han endelig vælger er det for sent. 
-- 
Men det handler ikke kun om en selv – det handler om den verden vi lever i.  
Da jeg var i jeres alder - for 100 år siden - i 1968 - var det måske nemmere – fjenderne var til 
at få øje på, fællesskabet langt mere omfattende, sammenhængskraften større, accepten af 
forskelligheden tilstede.  
Vi ændrede det gamle samfund radikalt – og vi skabte en synlig og konkret ændring, men i 
dag - - - problemernes kompleksitet og informationernes mangfoldighed virker skræmmende.  
Red verden eller red dig selv – og det sidste – at redde sig selv er kommet til at fylde for 
meget, for hvad er det man skal slås for i dag? Hvor er det man skal lægge sit engagement?  
Skal det være miljøet, den globale opvarmning, kvinders rettigheder, mænds rettigheder, 
børns rettigheder, dyrs rettigheder, uligheden, kristendommen, demokratiet, freden i 
Afghanistan, danskheden.  
Jeg forstår godt, hvis man mister fokus -  for hvilken sag er den rigtige, når der er så mange, 
men så kan vi jo altid lave en sms-afstemning: dem der vil have de danske soldater ud af 
Afghanistan sender en sms til 1212 med mærket ja og dem der hellere vil have mere i SU 
sender en sms til 1213 med mærket ”send flere penge”… 
Tja, så tror vi, at vi både er demokratiske og har fundet det sande svar indtil det næste 
marketing firma ringer og spørger om vi har 5 minutter og om vi tror på dødsstraf og hvilket 
vaskemiddel vi bruger. Efterfølgende kan man så læse at folk, der bruger Ariel går ind for 
hårdere straffe….   
Alle påstande belægges med det, vi tror er facts. Og mængden af bloggere med den rigtige 
mening om alt eller intet vokser lige så hurtigt som mængden af ulæste spammails i vores 
indbakker, mens vi spændt følger den næste der bliver sendt hjem fra Paradise Hotel. 
Stop! Det må ikke fortsætte sådan. Vi må ikke erstatte indskriften på templet i Delfi med 
indskriften på Paradise hotel: ”Se godt ud - det betyder alt”. 
Det, der betyder noget, er, at I har lært – er ved at lære -  at alt ikke er lige meget, at den 
enkelte stadig har retten til at sige fra og til, at den enkelte har pligten til at sige fra og til. 
Men måske vigtigst, at den enkelte ikke lader sig overdøve og forblinde.  
Ole Wivel skriver i et af mine yndlingsdigte ”Domkirken i Køln”: 
”Og dog er ingen uvidende om, at der findes toner, øret ikke opfatter”  



Jeg tror, jeg ved, vi har lært jer at lytte til de toner. Jeg tror vi har givet jer de nøgler, der har 
åbnet ind til jer. Og I har åbnet jer, foldet jer ud og vist os det bedste, man kan finde i 
ungdommen.  
EG har gjort det med fagene, teksterne, videnskaberne, mødet med kunsten. I har gjort det 
med jeres personligheder. Vi har gjort det sammen. 
 Men det er ikke en proces der stopper, når I om lidt går ud af døren.  Nu skal I finde jeres 
fokus, jeres engagement. I skal kæmpe for det, I tror på – for det vi tror på.  
Og I skal aldrig lægge ansvaret fra jer, for en bedre fremtid er jeres ansvar. Det kan man ikke 
overlade til velfærdsstaten, medierne eller gamle mænd som mig.   
Så kommer det store spørgsmål: tør jeg overlade verden til jer?? 
Helt ærligt: det tør jeg godt!  
- hvis I har lyttet på det, jeg lige har sagt. 
 
Til lykke med jeres eksamen. 
 


