
Translokationstale 2011 
 
Kære studenter 
Jeg har tænkt mig at tale til jer.  
Der er ingen storskærm bag mig, jeg er ikke en ip-adresse eller en virtuel væg, man slår ting 
op på. Her står en mand på en talerstol med en mikrofon og et manuskript på ca. 1500 ord 
som det vil tage 8 minutter at læse op.  
Har I lyst til at høre denne tale? Så tag jeres mobiltelefon frem og send en sms med ”ja” til 
2012 eller ”nej” til 2013. Husk taksten er almindelig mobiltakst plus 5 kr. 
Er det en verden I kender?– I behøver ikke svare, spørgsmålet er retorisk, for vi lever i en tid, 
hvor alt er on demand. Det er blevet en sindstilstand, en måde at være i verden på: man er 
always on og får alt on demand. Hvad skulle der nu være galt i det?  
Er det ikke rart at slippe for ventetid, at kunne gøre ting, når man har lyst.  
Hvorfor vente til boghandleren åbner, når jeg kan downloade bogen, når JEG vil læse den?  
Hvorfor vente med at fortælle om en oplevelse til næste dag, når man kan dele den 
umiddelbart på facebook?  
Vi reducerer tiden fra noget er sket  - til nul  
– vi transmitterer vores liv live og venter ikke på først at købe postkortet, skrive det, sætte 
frimærke på, overlade det til postvæsnet.  
I studenter 2011 er den første on demand-generation. Skulle man oversætte ”on demand”, så 
lyder det på dansk ”som jeg vil ha’ det” – med mere eller mindre betoning af ”jeg”. Er det nu 
godt eller skidt? 
Den negative fortolkning er, at det udvikler en individualistisk kultur - at vi hele tiden spejler 
os i os selv, og vores fortælling om verden er lige så rigtig som alle andres, for vi har jo lagt 
den på nettet og dokumenteret den med tusinder af billeder – primært af os selv.  
Der findes en pære dansk udgave af myten om Narcissus – den smukke græker er her 
reduceret til en nisse – en lille en af slagsen, som rejste – sangen slutter: 

Da gik han ned til havet 
og stirred i det klare vand; - 

han smilte, thi nu havde 
han set den største mand. 

 
Ikke nok med at han spejler sig i sig selv, han tog til Stormogulens land – KINA, men her 
kunne han ikke lære noget, det kunne han først, da han så sig selv. En så uskyldig sang 
rummer den farligste myte af alle, at vi ikke kan lære af andre. 
Den individualistiske kultur skaber også det problem, at det personlige ansvar forsvinder i 
cyberspace og sætningen: Hvor står det? høres for tit;   
hvis ting ikke er eksplicit forbudt, så er det tilladt.  
Har man et behov, så skal det tilfredsstilles her og nu.  
Der er en risiko for, at man mister det filter eller det mod, der skal til for at forholde sig til den 
situation, man kommer i.  
 
En klog mand har sagt: ”man behøver ikke en gps for at nå målet, man må gerne tænke selv”  
Godt nok har jeg set jer posere foran mit kamera, jeg har set jer på kontoret, når billedet på 
skolens hjemmeside ikke liiiige viste det billede, I havde af jer selv,  
men - jeg har også set jer som den årgang, hvor engagementet igen er begyndt at blomstre -  
hvor verden uden om jer er mindst lige så vigtig som jer selv.  
Her tænker jeg især på jeres engagement i OD, Ungdommens Røde Kors, MUN, klimaet, hard 
core politik, engagementet i jeres uddannelse,  men vigtigst af alt: engagementet i hinanden.  
For mig er de 2 vigtigste egenskaber hos mennesket: at ville tage initiativ og at turde tage 
ansvar  
- og årgang 2011 har på alle måder levet op til mine forventninger!  



For øjeblikket kører en tåbelig annonce for NyBolig over skærmen med 2 snegle. Den ene 
snegl er faktisk ikke så dum og har forstået, hvad det handler om: man skal tage nej-hatten 
af! Sneglen har jo indset, at det er nemmere at sig fra end sige til, for det sidste kræver en 
indsats, og det er den indsats der kræves af os som mennesker. 
Ting lykkes faktisk, hvis man tror på dem og engagerer sig i dem – derfor - for at blive i 
annoncens banale metaforverden: studenterhuen er jeres ja-hat til fremtiden. 
--- 
Det fantastiske ved vores tid er jo, at vi ikke længere er begrænset af landegrænser, sprog, tid 
eller ”gatekeepere”, der bestemmer, hvad vi skal og hvornår vi skal der. Det er en frihed, vi 
aldrig må glemme at påskønne. Det er den frihed, som frisætter os som mennesker, det er 
den frihed giver os ubegrænsede muligheder -  det er den frihed, vi skal kæmpe for. 
Her i foråret har vi i Nordafrika oplevet, hvordan gatekeepernes magt er blevet brudt, fordi 
ønsket om frihed og demokrati ikke længere kunne undertrykkes.  
Vi har set, hvordan  mobiltelefonens kamera er blevet den ny tids Kalashnikov. Og alle os for 
hvem frihed og demokrati er lige så naturligt som rent drikkevand, så det live.  
 
Det kan godt være, at vi imens opdaterede vores facebookside, downloadede en ny film og 
skrev en sms, men det betød ikke, at det ikke berørte os dybt, for det handlede om det mest 
fundamentale for os som mennesker – det som man altid skal forholde sig til: Frihed.  
Jeg tror ikke nogen af jer studenter kan forestille jer det modsatte: ufrihed.  
Vi tager demokratiet som givet, retten til at tænke og tale frit. Men det er ikke givet.  
Det år jeg blev født – for 100 år siden eller var det 1949 - skrev den afro-amerikanske 
forfatter Langston Hughes digtet Democracy. Han skriver bl.a. 
Democracy will not come 
Today, this year 
Nor ever through compromise and fear. 
 
I do not need my freedom when I'm dead. 
I cannot live on tomorrow's bread. 
 
Og I 1963 skrev Bob Dylan sangen “The times they are a-changing”, hvor man bl.a. hører: 
There’s a battle outside and it is ragin’ 
It’ll soon shake your windows and rattle your walls 
For the times they are a-changin’. 
Den sang forbød de kinesiske myndigheder ham at synge ved en koncert i Beijing for 2 
måneder siden - og han accepterede. Hvorfor var myndighederne så bange for en 70 årig 
mand? –  at sangen skulle blive populær, at sangen skulle blive downloadet og kravet om 
demokrati og frihed blive – ”on demand”.   
Og hvorfor accepterede Dylan censuren?  Gik han og tænkte på sin fødselsdag - eller? --The 
answer is blowing in the wind. 
-- 
Forfatteren Tage Skou Hansen lader i en af sine bøger ”Fra sidelinjen” en gammel træt 68’er 
sige: 
”Jeg bryder mig ikke om at sige det, men det lader til, at demokratiet ikke kan fungere, når 
pluralismen folder sig helt ud. Når mangfoldigheden er uden grænser, og enhver mening skal 
have sin ret – oven i købet elektronisk. Hvem kan tage mod så mange impulser, overkomme 
alle de synspunkter og vurderinger som uafbrudt vil have en til at vælge og træffe 
beslutninger”. 
Det var det trætte udsagn.  
Jeg siger derimod til jer: 
I skal få demokratiet til at fungere og udnytte mulighederne i pluralismen og mangfoldigheden.  
I skal kunne håndtere og sortere informationerne, udsagnene, synspunkterne lige meget, 
hvordan I får dem og hvornår I får dem, og I skal turde træffe valgene og beslutningerne. 
Hvis vi ikke har lært jer det i gymnasiet, så har vi fejlet, men det har I også.  



Måske sidder der stadig en student på en af rækkerne, der udtaler Homer - Hømer - og tror 
det er hovedpersonen i en tegnefilm, men bare rolig, han skal nok blive klogere, hvis bare han 
er klar over, han har et par intellektuelle black outs.  
Mit allervigtigste fordring til den første on demand-generation studenter er derfor: 
I skal være bevidste om det I ved - og passe på det 
- og endnu vigtigtigere: I skal være åbne for det I ikke ved og råde bod på det i tide! 
Jeg talte tidligere om, hvordan man bryder gatekeepernes magt. Jeg har været jeres 
gatekeeper i 3 år. Jeg har bestemt over jeres tid, jeg har sat grænser for jeres frihed. Jeg har 
skældt ud, jeg har rost, jeg har sanktioneret. Men husk: gatekeeperens rolle er også at passe 
på dem inden bag døren, som de store dørmand gør det ved festerne.  
Min magt som gatekeeper er slut om 20 minutter, så åbner jeg gaten og I vil strømme ud til 
den fremtid der er jeres. 
 
Nu har I fået talen for 5 kr. plus almindelig sms-takst.  
Den ligger selvfølgelig på min blog og på facebook sammen med de 10.000 billeder jeres 
forældre tager, så i kan genopleve denne dag on demand. 
Men ved I, hvad jeg vil hellere have end ”on demand”?  
Jeg vil ønske, at bare en lille smule af det, jeg har sagt, har sat sig i jeres hjerter. 
 
Til lykke med jeres eksamen! 
 


