
Translokationstale 2012 
 
Kære studenter, kære forældre og ansatte 
 
”Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen 
respekt for ældre mennesker og snakker når de skulle arbejde. De unge rejser sig ikke 
længere op, når ældre kommer ind i et værelse. De modsiger deres forældre, blærer sig i 
selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene over kors og tyranniserer 
lærerne”. 
 
Er der noget at sige til, at vi taler om krisen?  
 
Problemet er bare, at ham, der udtalte sig sådan om ungdommen gjorde det for 2500 år siden 
- og hed Sokrates og var græker –  
så forstår vi bedre, hvorfor det er gået sådan i Grækenland… 
 
I disse tider indgår ordet krise i alt: 
Bankkrise 
Gældskrise 
Eurokrise 
Kreditkrise 
 
Som flagellanter tæsker vi os selv med kriseord og har fundet et sesam-luk-dig-op-svar på alt: 
 
Det er krisens skyld! 
 
Endelig kan vi helt lykkelige placere alt ansvar uden for selv - 
det er ikke mig der er skyld i krisen,  
det er grækerne,  
sydeuropæerne,  
bankerne,  
euroen, 
kineserne 
politikerne 
klimaet 
co2-udslippet 
 
Er der nogen af jer, der har et svar på, hvordan vi tryller krisen væk??? 
 
- lidt højere – 
 
Hørte jeg ”vækst”? 
Hørte jeg ”innovation”? 
Hørte jeg ”afskaf store bededag og ”SU”, når vi nu er i gang? 
 
Jeg forstår bedre og bedre at bandet ”Magtens korridorer” synger: 
”Krige uden tøjler, ser at døden er en gøgler 
og at kærligheden den er forladt. 
Romeo er junkie, hende Julie er en zombie, 
deres dag er blevet til nat 
 
Og så er der håbet, hvad med det, ja det kan være lidt svært at se 
når der er tårer på din kind.” 



 
---- 
 
Stop!! min sidste translokationstale skal ikke være sort.  
 
Kriser er vilkår – de kommer og går, men de må aldrig blive en sindstilstand, for hvis de bliver 
det, så er vi blevet passive. Kriser kræver handling. Lad os derfor genskabe optimismen, lad 
os tage udgangspunkt i jer studenter – alt det I kan, alt det I skal, alt det I vil – alt det, der 
gør jer til noget særligt. 
 
Lad os starte med jeres sprog. 
 
Vores billede af verden skabes af det sprog, vi bruger om den. Sproget påvirker os, forfører 
os, manipulerer os. Vi har alle vores sprog - præget af, hvem vi hver især er. 
 
Tag nu jeres sprog – jo ældre jeg bliver, jo mere fascineres jeg. Hvis jeg skulle have startet en 
translokationstale i jeres sprog, så havde det lydt: 
 
”Hej, hvor er det fucking nice, I er blevet studenter. Nogle af karaktererne er måske lidt 
nederen, og nogle fag har I oplevet som mega skod som I bare har stenet til, men cool nok…” 
 
Er det et sprog, der kan bringe et positivt billede af virkeligheden frem på nethinden, er det 
det sprog, der overvinder krisemetaforerne? 
 
Nej, det er for negativt, der er for meget ghetto, fuck og gangstarrap - for lidt virkelig 
virkelighed. Vi har lært jer et andet sprog – brug det! 
 
Ord former verden, så lad jeres ord skabe billedet af verden, som I vil have den. 
 
lad jeres sprog udvikle sig selvstændigt, lad det udfolde sig og blomstre, lad det være jeres. 
Det må aldrig blive stereotype håndtegn på tungen.  
 
Jeres sprog skal se verden, formidle verden, beskrive verden – 
- og ikke kun som noget i krise. 
 
Tag derfor selv ordet, se på de andres ord, lyt til dem, vær kritiske, lær jer at se, hvornår de 
siger noget og hvornår de dækker over noget andet.  
 
Men det er ikke nok at tage ordet, eller tage del i dialogen eller være forstående – så er I kun 
halvvejs. 
 
Søren Kierkegaard sagde: ”For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end 
han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper 
min mere-forståen ham slet ikke”.  
– come on Kierkegaard, du er for defensiv, din eneste udfordring var en smule kærestesorg! 
 
En noget mere moderne og realistisk holdning havde den britisk – østrigske filosof, Karl 
Popper. Han udtalte lige efter 2. verdenskrig: 
”Ubegrænset tolerance må føre til tolerancens forsvinden.  
Vi bør derfor i tolerancens navn forholde os ret til ikke at tolerere de intolerante”.  
 
Now we are talking! 
 
Derfor: Det er ikke nok at sige: ”I begyndelsen var ordet” og så overlade resten til wordfeud. 
 



Man stopper ikke en Breivik ved at prøve at forstå ham – kun gennem handling.  
 
Her ligger vores udfordring. Vi er opdraget til dialog, men er vi også opdraget til handling? 
 
Har vi pakket hinanden ind i så mange ord og i så megen omsorg, at vi har glemt at handle, 
når det kræves af os? 
 
Hvis jeg bad jer tage en sms-afstemning om, hvilket af de 2 begrebssæt, I synes er vigtigst: 
”Ord og dialog” fremfor ”mål og handling”, så kunne jeg frygte, at ”ord og dialog” ville komme 
ind på en flot førsteplads.  
 
Ikke at det er forkert, men det må ikke stå alene, hvis vi vil lave om på ting. 
 
Når vores eksistens sættes på spil, som det skete 11. september eller i sommer på Utøya, så 
ser vi, at ord ikke rækker.  
 
Vi stiller os spørgsmålet, hvad kunne vi have gjort anderledes?  
 
Vi bliver grebet af magtesløsheden, men magtesløsheden må aldrig vinde, angsten må ikke 
sejre.  
 
Og selv om alt i et øjeblik kan virke udsigtsløst, så er det at begynde på det udsigtsløse 
måden, man forandrer verden på, så vi aldrig ser et nyt Utøya. 
 
-- 
Så vender jeg blikket lidt indad: 
Jeg har holdt 18 translokationstaler for 18 forskellige studenterårgange. Hver årgang har 
været sin mikro-generation, hver årgang har været noget særligt, for de er hver især et 
produkt af den tid og den historie og den udvikling, de har gennemlevet i de 3 mest 
betydningsfulde år af deres liv.   
Når jeg har fulgt dem gennem årene har jeg i dem set vores samfunds udvikling i stort og 
småt:  
nyt tøj, nye ord,  nyt sprog, ny musik, ny teknologi, nye holdninger, nyt hår, nye måder at 
være ung på, nye måder at være på. 
 
Det er med generationer som med nummerplader, man sætter bogstaver på dem for at kunne 
skelne dem fra hinanden. 
 
I 80’erne: nå-generationen 
I  90’erne: generation x og  fucked-up-generationen 
 
Og så var der dem lige før jer – generationen fra før krisen:  
generation Y – opsvingets børn, generation-optur eller primadonnabørnene.  
 
Vore dages svar på Sokrates – en virksomhedskonsulent - udtalte om generation Y: 
”De har været prinser og prinsesser fra barnsben og tror, de skal ud og blive ledere på 
rekordtid. De har en forventning om, at de er sendt på jorden for at opleve, ikke for at 
arbejde. - Når de sætter sig i stolen foran mig, er der ikke synderlig stor nervøsitet at spore 
hos dem. De er vant til at iscenesætte sig selv. Giv dem en scene – og de træder op.” 
 
Nu er det op til jer, om I vil identificeres med denne generation eller I vil være jeres helt egen. 
  
Jeg kunne se nogle forældre og lærere nikke ved beskrivelsen af generation-y, men nej, det er 
ikke jer, I er blevet noget andet. 
 



Jeg skal derfor finde på et nyt navn til jeres generation: 
 
Generation K – oplagt – k for krise, k for klima – nej, det er for banalt. Lad navnet lige vente 
lidt og lad os se på, hvad I har udrettet og hvilke bogstaver, I har gjort jer fortjent til. 
 
I har skabt det EG, vi har i dag, og EG har skabt jer. I er indgået i vores mikro-univers fra 
1.klassefestens big-bang til der, hvor I er nu.  
 
Om nogen årgang, har I været med til at forandre EG! 
 
Som ung rektor var jeg til en konference, hvor en ældre engelsk professor i skolehistorie og 
pædagogik udtalte: ”School changes slower than church!” 
 
Det skal være løgn, tænkte jeg, sådan skal min skole ikke fungere. 
 
Mange har gennem tiderne følt, at de ejede og styrede gymnasiet. 
Først var det kirkens gymnasium, så statens gymnasium, så lærernes gymnasium,  
 
-  i dag, lige nu og her på EG,  er det elevernes gymnasium og det er fordi, I har villet 
udviklingen af jeres gymnasium.  
 
Det er ikke kun blevet til ord - I har handlet, I har taget ansvaret, - og jeg har ladet jer gøre 
det, for jeg stolede på jer.   
 
For en måned siden opfordrede jeg Clara til i elevrådet at gøre status over alt det, I havde 
opnået, og Clara kom glædestrålende tilbage til mig med bevidstheden om ”yes we could!”  
 
– og når I kan, så kan vi! 
 
-- 
 
Det var skolen, mikro-universet – nu er udfordringen at gå fra det uendeligt små til det 
uendeligt store. 
 
Jeg er ikke et øjeblik I tvivl: Den udfordring tager I på jer – nogle af jer mere end andre, men 
sådan er det.  
 
Når I derfor om lidt går ud af den dør, så er det ikke som krise-studenter, men som den 
generation af unge, der går ud og gør op med dommedagsprofeterne, slagter de hellige køer 
og viser verden, at selvom solen går ned i vesten, så er der også et oplyst ”i morgen” i vores 
del af verden. 
 
- Og når jeg også om lidt går ud af den dør, så gør jeg det som en glad og optimistisk 
gammel, forhenværende rektor, for jeg har overladt fremtiden til  
 
– og nu får I jeres generations-navn: 
 
Jeg har overladt fremtiden til Generation-EG. 
 
Til lykke med jeres eksamen! 
 


