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Translokationstale 1996 
 
Det har været et turbulent år, hvor vi endelig er blevet 

færdige med vores struktur og igen fremstår som én skole.  
Studenterne har nået at have 3 rektorer i deres tid på 

Espergærde Gymnasium og HF:  

Ole Bostrup, Eva Hofman-Bang  
- og så endte det altså med mig.  

 

Jeg har nydt hvert en dag i dette sidste år, hvor skolen har 
været samlet. ‘Og det er jeres og alle medarbejderes skyld.  

 
Det er et ubeskriveligt privilegium at få lov til at omgås 800 

unge mennesker hver dag -  

tak skal I have! 
 

En dag som i dag er naturligt præget af glæde, men vi må 
ikke glemme,  

at dette år også bragte sorg. 

 
Vi mistede vores gode kollega Inge Mark Scmidt,  

og her i foråret har 2 helt meningsløse færdselsulykker revet 2 
af vore elever bort -  

først Sune Larsen og her for kun 2 uger siden begravede vi  

Christina Møller.  
 

Lad os for en kort stund mindes dem. 

 
Tak. 

 
----- 

 

Men, 
Studenter og HF’ere 

hvide kjoler, hvide huer, røde og hvide flag 
fædrelandssange - er der noget mere dansk? 

“I Danmark er jeg født” H.C. Andersens dejlige sang er netop 

sunget 

 

Er der ikke noget selvmodsigende i denne understregning af 
det nationale 

i en tid, hvor vi gør alt for at gøre jer unge mennesker så 

internationale som muligt, og hvor en del af jer ikke har en 
oprindelig dansk baggrund?  

 

Måske, men vi må have et udgangspunkt, et værdigrundlag, 
et ståsted, 

og det må godt være dansk. 
 

For øjeblikket fortaber mange mennesker sig i et bestemt 

Danmarks-billede, 
det, fjernsynet tegner, når der vises danske film fra 50’erne.  

 
Her er idyllen total,   

stråtag, storke, høst med selvbinder, kendte skuespillere 

vi bliver helt trygge 
- for alt er helt trygt. 

 
Det er en verden, der er til at forstå, 

men det er også en verden, der aldrig har eksisteret - 

jo, måske i hovedet på Morten Korch. 
 

Det er ikke den form for danskhed, jeg taler om. 

Jeg taler om en danskhed, der er et produkt af en lang 
demokratisk og folkelig intellektuel udvikling. 

 
Troels Kløvedal, den første af de unge moderne rejsende skrev 

engang: 

“Jeg er nødt til at læse “Kongens fald” en gang om året for 
ikke at glemme, jeg er dansk” 

 
At det lige var Johannes V. Jensen, Troels Kløvedal valgte, er 

ikke så underligt, For Johannes V. var en vore store rejsende, 

og han havde mange forskellige oplevelser på sine rejser. 
 

Han fascineredes over farver, rytmer, fremskridt, teknologi,  

men rejserne gav ham også noget andet: 
En total erkendelse af livet. 
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Året er 1902. 

Johannes V. Jensen er på sin store rejse og nærmer sig Japan 
med skib. 

 

En morgen får han øje på den store vulkan Fujijama  
og den oplevelse får ham til at tænke over livet.  

 

Han skriver: 
 

“Da jeg så Fujijama brast den sidste drøm om en anden 
tilværelse, end den der er.  

Jeg begreb, at den højere verden vi stræber imod kun kan 

være netop den, der er.  
Der lader sig ikke tænke frugtbarere tanke.” 

 
Nok har vi tænkt frugtbare tanker sammen her på Espergærde 

Gymnasium og HF, 

og nok har vi taget jer på rejser, 
men nu skal I lære at omsætte alt det, 

skolen har givet jer til virkelighed.  
 

Hvis vi skal tale ny-dansk, så er skolen jo kun et “interaktivt 

cyberspace.” 
Klik her, og du skifter fag,  

klik her, der kommer en ny lærer. 

 
Virkeligheden er derude. 

Det er jo derfor, I vil rejse. 
Og vi har gjort afstandene korte 

mentalt og også fysisk. 

 
Nogle kalder det banalt "the global village" og forestiller sig,  

at vi skal færdes overalt på jorden med samme selvfølgelighed 
i Espergærde Centret, som i Central Park som i en landsby i 

Bangladesh. 

 
Det er en illusion, 

og det udelukker den store oplevelse, som mødet med det 

fremmede er. 
 

Intet er så udviklende, intet giver mere perspektiv 

end at se sin egen kultur i forhold til andre kulturer. 
 

Jeg har selv i år foretaget 2 store rejser: 

til Singapore og til Perm i Rusland - tæt ved Uralbjergene. 
Større modsætninger kan man næsten ikke finde: 

Singapore med sin tigerøkonomi 

Perm - en by i opløsning. 
Men begge steder var der en mening med at være, 

for jeg kunne lære dem, 
og de kunne lære mig, 

fordi jeg mødte dem med ydmyghed 

og ikke med følelsen af “the white man’s burden”. 
 

Om kort tid er det jeres tur: 
Nogen af jer vil sikkert tilfældigt mødes på en ø i Indonesien,  

i Australien, i New Zealand... 

 
Rygsækkene er allerede pakkede, 

I er på vej. 
 

I skal også se verden,  

opleve verden, 
men gør det på dansk.  

 

så vil I blive oprørt over ulighederne 
fattigdommen 

børns vilkår 
kvinders vilkår. 

I vil se korruptionen,  

bureaukratiet,  
manglen på demokrati,  

foragten for individet,  
racismen,  

undertrykkelsen af anderledes tænkende. 

men -- 
I skal også fascineres af naturen, 

af kulturens mangfoldighed 

af menneskenes mangfoldighed 
af friheden 
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af uberørtheden 

af menneskeligheden 
 

Og I skal forholde jer til det. 

 
Jeg taler ikke om påtaget politisk korrekthed, 

jeg taler om troen på, at I studenter og HF’ere 

naturligt tager stilling, tager ansvar, tager ved lære. 
 

Det er nemlig essensen af at være dansk,  
uanset ens etniske baggrund. 

 

Og når I så kommer hjem,  
så se på vores Danmark  

med de samme øjne. 
 

Hvordan kan i gøre det til et endnu bedre samfund? 

Ikke ved at gøre det til en del af “the global village” 
hvor alle svar findes på Internettet, 

men ved at kunne se det bedste i vores kultur 
udvikle det, 

dyrke det 

og kombinere det med alt det, 
I har lært derude. 

 

Og der er kun jer, der kan gøre det 
for I er fremtiden - vi er fortiden. 

 
 

Jeg ønsker jer alle tillykke med huerne - røde bånd og blå 

bånd 
Jeg ønsker jer alle en god sommerferie 

og en god start på jeres nye liv. 
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Translokationstale 1997 
 
En dag som i dag er naturligt præget af glæde,  

men vi må ikke glemme, at dette år også bragte sorg. 
 

Ved en meningsløs flyulykke på Færøerne kort før skolestarten  

mistede vi vores gode kollega Anna Garde,  
og her i foråret mistede vi Mikael Graversen fra 2Q  

og for ganske nylig vores mangeårige forældrevalgte 

bestyrelsesmedlem Marianne Hecht-Nielsen. 
 

Lad os for en kort stund mindes dem. 
 

Tak. 

 
----- 

 
Men, 

Studenter og HF’ere 

hvide kjoler, hvide huer,  
Dannebrog, forår, ungdom, 

- hvad er fortid og nutid for jer lige nu? 
 

Den stærkeste udviklingskraft, vi kender,  

er jo forestillingen om, at vi kan gøre fremtiden bedre end 
nutiden. 

 

Sådan skal I føle i dag - I må ikke tvivle; 
overlad trygt det til os ældre. 

 
Jeg læste for nylig Tage Skou-Hansens sidste bog, “Fra 

sidelinien”.  

Her lader han den gamle modstandsmand, radikale og 68’er 
sympatisør Holger Mikkelsen 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 imod så mange impulser, overkomme alle de 

synspunkter og vurderinger, som uafbrudt vil have én til at 

vælge og træffe beslutninger”. - citat slut. 
  

Her rører Tage Skou-Hansen ved noget meget væsentligt for 

den tid vi lever i, nemlig meningsmangfoldigheden  
 

- egentligt et smukt begreb.  
Vores demokrati bygger på det:  

 

Retten til at tænke, tro og tale frit  
- retten til at have sin egen mening.  

 
Og hvad er så problemet?  

Måske dette, at vi ikke magter at forholde os til 

mangfoldigheden af meninger.  
 

Eksperter udtaler sig,  
menigmand udtaler sig,  

politikere udtaler sig, 

vi bombarderes med informationer, holdninger, billeder. 
 

Det er i radioen,  

på utallige tv-kanaler,  
og ikke mindst på nettet.  

Aviserne eksploderer med læserbreve. 
Hvem har ret? Hvem skal man tro på? 

 

Egentlig er det lige meget, for meninger er blevet gjort 
flygtige. 

Hvem husker, hvad vi sidst så eller læste på skærmen? 
 

Og når det endelig betyder noget,  

så bruger vi ufattelige ressourcer på at opklare virkeligheden. 
 

For hvad skete der egentlig i Tamilsagen, og hvem kastede 

den første sten på Nørrebro for 4 år siden? 
Det får vi nok aldrig svar på,  
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og det skaber fremmedgørelsen over for 

informationssamfundet - skuffelsen over, at jo flere 
informationer, vi får, jo sværere har vi ved at finde 

sandheden. 

 
Når ideologier udskiftes 

mure falder,  

stater går i opløsning.  
Når mange fremmedgøres over for hele den politiske proces, 

så har vi måske et problem. 
 

Nogle flygter fra det  

- fortaber sig i irrationaliteten,  
religionerne, det alternative.   

 
Andre finder alternative demokratiske bevægelser,   

NGO’er,  nudansk for græsrodsbevægelser.  

 
Her skaber de en alternativ demokratisk proces. 

Hvem bestemmer egentlig: Er det Greenpeace, Dansk 
Flygtninge Hjælp, Ældresagen  

eller er det Folketinget? 

 
Atter andre tager rygmærker eller partisanhuer på  

og lever i stammer med egne værdier og normer-  

- og her gælder kun én mening. 
  

Mens andre igen fortaber sig i forskellige ungdomskulturer,  
hvis værdisystemer defineres på den anden side af kloden, og 

hvor nogle føler, at spraydåsen er deres eneste mulighed for 

at sætte sig spor. 
 

Ligger der ikke her en risiko for vores demokrati, for vores 
frihed? 

 

For Tage Skou-Hansen er risikoen åbenbar - han siger:  
“Jeg vil altså ikke tro på, at det ender med fascisme en gang 

til  ligesom i trediverne.  

Jeg tror bare folk kommer til at længes efter en vis orden.  

Livet ville blive lettere, tænker de, hvis det hele blev sorteret 

lidt, og der ikke var så megen frihed”. 
 

Og her har vi nemlig dilemmaet - mange vil gerne have 

andres frihed indskrænket: 
 

Der må gøres noget ved bilernes forurening! 

Der må gøres noget ved landbrugets husdyrproduktion! 
der må gøres noget ved overførselsindkomster, 

grafittien, indvandrerne, BZ’erne etc, etc 
 

Men deres egen personlige frihed til næsten lige meget hvad, 

må vi ikke røre. 
Og hvis vi gør, så klages der. 

 
Der klages som aldrig før. 

 

Vi er blevet en nation af klagere, der aldrig accepterer 
afgørelser der går os imod.  

 
I bund og grund handler det om, at vi i vores nye 

demokratiopfattelse har mistet evnen til at acceptere, at også 

andre har ret,  
og at andres ret kan gå forud for vores ret. 

 

Her ligger der en kolossal udfordring for jer studenter og 
HF’ere, 

 
For vi skal have et samfund med plads til mange meninger, 

et samfund, der ikke sorterer informationer, 

et samfund, der også accepterer andres ret. 
 

Og nu kommer det store spørgsmål:  
 

Har vi her på Espergærde Gymnasium og HF givet Jer 

forudsætningerne, kompetencerne til at håndtere, udvikle og 
forbedre det samfund, som Holger Mikkelsen/Tage Skou-

Hansen har så store problemer med? 

 
Vi har fortalt jer om fortiden,  



 8 

vi har fortalt jer om de store kulturer.  

Vi har lært jer sprog, vi har ført jer ind i naturvidenskabernes 
skønhed.  

Vi har læst stor litteratur sammen,  

vi har diskuteret politik og økonomi og kigget på græske 
vaser.  

Vi har sunget, spillet, leget, løbet, malet, 

vi har været sammen. 
Men vi har ikke bundet sløjfen for jer 

- sløjfen, der får det hele til at gå op i en større enhed. 
 

Pointen er, at den sløjfe kunne vi binde engang, 

for engang var verden mere stabil  
- troede vi, for vi vidste ikke bedre, 

og vi troede på, at vi kunne færdigdanne jer og gerne i vores 
billede. 

 

I dag har vi informationerne; 
vi ved, at verden ikke er stabil, 

vi ved, at vi ikke kan færdigdanne jer, 
vi ved, at vi ikke skal gøre jer til kloninger af os, 

men lad os håbe, 

at vi har lært jer at navigere i kaos, 
at vi har lært jer at håndtere informationer og holdninger, 

at vi har lært jer at skabe jeres egne meninger 

og ikke blindt følge andres, 
at vi har lært jer at finde vej ud af det, nogle kalder 

meningsløsheden, men som er jeres fremtid 
- en fremtid jeg med stor fortrøstning sender jer ud i. 

 

Til lykke med eksamen! 
Jeg ønsker jer alle en god sommerferie 

Jeg ønsker jer alle en god start på et nyt liv. 
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Translokationstale 1998 
 
Det var så det, 

3 år eller 2 år, 
en hvid hue, en rød rose. 

 

Kritikerne af gymnasiet og HF siger, at I har vegeteret i et 
lukket rum,  

at I gør alt for at udskyde det tidspunkt, hvor I skal vælge at 

blive en produktiv del af samfundet. 
 

Gymnasiet og HF er forældet, siger de, 
Gymnasiet og HF skal ikke tro, de er bedre end andre 

uddannelser. 

Flere burde vælge erhvervsfaglige uddannelser. 
 

Hvad er det så reelt kritikken går på? Mest, at vi i gymnasiet 
og på HF er for dårlige til at gøre jer interesserede i et 

arbejdsliv. Men kritikernes opfattelse af begrebet arbejdsliv er 

forældet.  
De ser stadig arbejde som noget der udføres i en blå 

kedeldragt, og hvor man får olie på fingrene.  
De kritiserer, at for mange af jer vil være pædagoger og 

arbejde i sundhedssektoren, men det er jo netop der, behovet 

er størst, og disse sektorer er en forudsætning for et 
velfungerende samfund.  

 

Men dermed ikke sagt, at der ikke også blandt jer er behov for 
projektmagere og dem, der skal skabe fremtidens 

arbejdspladser. 
 

Tidligere var der en meget klarere sammenhæng mellem 

uddannelse, arbejdsliv og samfundsliv. Det er der ikke i dag. 
Vi har uddannet jer til en fremtid, vi ikke kender, så vi har 

givet jer det bedste af fortiden og nutiden med, fordi vi tror, 
det er en god bagage i rygsækken, hvis I skal fastholde og 

udvikle den kultur, I er en del af. Det, vi har givet jer med, 

kalder man dannelse. 

 

Vi har dannet jer - vi har gjort jer til dannede mennesker - 
alment dannede. 

 

Nogle af jer trækker måske på smilebåndet over at være 
blevet “et dannet menneske”, for hvad er det egentligt? 

 

Da jeg gik i gymnasiet, havde min gamle dansklærer Borup 
Jensen følgende definition på almen dannelse og almen viden: 

“Det er almen viden, at Jacob Paludan har skrevet Jørgen 
Stein 

det er almen dannelse at have læst den”. 

 
Kun få af jer kender Jacob Paludan 

færre har læst Jørgen Stein - derfor holder definitionen ikke i 
dag. 

 

Dannelsesbegrebet den gang var snævert, elitært og 
konservativt, men sådan var verden også. 

 
Jeg blev student for 30 år siden i 1968; vi ville en anden 

verden og fik det, og det er den, vi har i dag på godt og ondt. 

Noget af det, vi fik gjort op med, var dannelsesbegrebet.  
I starten forkastede vi næsten alt det, vi havde fået med fra 

skolen. Vi skabte et andet og meget alternativt dannelsesideal 

og samfund.  
 

Mange af os får i dag lidt røde ører, når vi konfronteres med 
det, for i vores iver for at lave om, glemte vi en meget 

væsentlig ting: Kvaliteten. Bare det var alternativt, så var det 

pr. definition godt. Den fejltagelse, ved jeg, I ikke begår. 
 

Tit forveksles almen dannelse med almen viden, og så tager 
kritikken fat af unge og deres mangel på viden: 

 

De kan ikke kongerækken,  
de kan ikke hovedregning, 

de kender ikke byerne på Fyn 

kan de overhovedet noget? 
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Danmarks Radio gennemførte for nylig en undersøgelse af 

elevers historiske færdigheder og viden.  Espergærde 
Gymnasium og HF stillede med 2 klasser - 3g’ere. 

De fik 50 spørgsmål, hvor af de fleste var af Trivial Pursuit 

slagsen. 
 

Et af spørgsmålene lød: 

“Hvad sagde den engelske statsminister Chamberlain, da han 
vendte hjem til England efter et møde med Hitler i 1938?” 

 
En af vore elever, som sidder dernede med hvid hue, har 

svaret: 

“Ich bin ein Berliner” 
 

Ja, så må man godt grine lidt, fordi vi som ældre generationer 
føler, at det må de da vide… 

 

Men forhåbentlig ved I, studenter og HF’ere noget andet, for 
dannelse er ikke som tidligere et statisk begreb; dannelse er 

som hele vores tilværelse - i denne del af verden - blevet 
dynamisk. 

 

Dannelsesbegrebet ændres, vidensmængden ændres, og det 
skyldes, at vi lever i et samfund uden grundlæggende 

sikkerhed: alt kan være anderledes, alt kan forandres, og den 

enkelte kan altid gøre noget andet. 
 

En sådan tilstand kaldes med et moderne ord Kontingens. 
Det er udtryk for en frihed, der ustandselig tvinger til valg, 

som indebærer en risiko; for valget kunne altid have været 

anderledes. 
 

Her ligger måske forklaringen på, at I unge i mange tilfælde 
vælger ikke at vælge - netop i erkendelsen af, at den frihed, 

vores samfund giver jer, bliver for uoverskuelig.  

Dermed skabes der også en ny form for polarisering. Nu bliver 
det ikke så meget økonomi, uddannelse og alder, der skaber 

forskelle i samfundet, men mere om man tør benytte de 

mange muligheder, tiden giver. 
 

Problemet med dannelse i dag er, at den nuværende 

vidensmængde og omsætningshastigheden for viden langt 
overskrider samfundets kapacitet.  

Intet pensum, intet fag kan i dag autoritativt længere rumme 

eller repræsentere samtidens viden.  
 

Karl Marx - har det nu vist sig - fik ikke ret i særligt meget.  

Som Folketingets tidligere formand socialdemokraten Erling 
Olsen engang sagde: Vi har meget tilbage fra Marx, men vi 

har ikke meget tilovers for ham”.  
Men netop i spørgsmålet om udviklingen af dannelse og viden 

rammer Marx måske ret med følgende citat om fremtiden - 

dvs. vores tid:  
”Alt fast og solidt fordufter, alt helligt bliver klædt af, og 

menneskene bliver endelig tvunget til at se nøgternt på deres 
egen stilling i tilværelsen”. Citatet er hentet fra det 

kommunistiske manifest fra 1848. 

 
Nu har jeg næsten gjort dannelse til noget svært og farligt, 

men det er det jo ikke.  
“Dannelse er evnen til at udvikle opmærksomhed”, sådan 

definerede forfatteren Goldschmidt sin dannelsesopfattelse 

midt i sidste århundrede, og så nærmer vi os skolens opgave.  
 

Vi skulle gerne have lært jer IKKE at gå igennem tilværelsen 

med skyklapper, men at blive nysgerrige, opfatte hvad der 
sker, tage stilling til det og handle. 

 
I ordet dannelse ligger jo sidste del af ordet uddannelse, og 

uden uddannelse ingen dannelse og uden dannelse intet 

menneske, hvis man skal tro den tyske filosof Kant, som i 
slutningen af 1700-tallet definerede mennesket på følgende 

måde:  
“Mennesket bliver kun menneske gennem uddannelse. Det er 

alene, hvad det er, gennem uddannelse.” 

 
Se nu har vi her i gymnasiet og på HF ikke alene gjort jer 

dannede, vi har, hvis vi skal tro Kant, også gjort jer til 

mennesker, og højere kan man jo næsten ikke nå, selvom den 
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hvide hue og champagnen nemt får jer til at føle jer 

overmenneskelige. 
 

Så nu vil jeg sende jer ud med et citat fra Adam 

Oehlenschlägers digt Vaar-sang:  
 

“O pige! Søde pige! 

Nu har jeg lukt min bog. 
Jeg sidder ej og stirrer 

mer i det gamle sprog; 
Det liv som der jeg finder 

det blomstrer ude nu. 

Ak, kom min elskerinde! 
Hvor længe tøver du?” 

 
Bogen er lukket,  

Livet venter på jer, 

vær lige glade med, om I blev dannede nok, 
dan jer selv, 

dan jeres mening, 
dan jeres egen dannelse 

men brug af det gods, I har fået med fra os. 

 
Til lykke med jeres eksamen 

til lykke med jeres billet til fremtiden. 
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Translokationstale 1999 
 
Så lykkedes det alligevel! 

I har slidt 
Vi har slidt 

I har strejket 

Lærerne har strejket. 
Men det er med studenter og hf’ere som med bøgetræer – de 

skal nok springe ud, og I har taget springet.  

 
Bongijump eller tårnspring, et par mavepladskere, men også 3 

dobbelte saltoer med fuld skrue. Så derfor kan I glade sidde 
her. 

 

Men lad os se lidt tilbage på jeres sidste år på skolen. Et år 
med mange glæder over alt det, vi skabte sammen, men også 

et år med sorg for de af jer som mistede forældre og venner.  
 

På skolen mistede vi vores gode kollega Hans Juul-Pedersen 

lige efter jul. Vi som kollega til Hans og I, der har haft ham 
som lærer, vil huske en personlighed, der havde sit helt 

særegne kort over verden, og for hvem skolen var hele hans 
liv. 

 

 
Skal jeg nu fortsætte med den gule eller den grønne 

translokationstale.  

 
Nogle af jer studser måske over denne indledning, mens andre 

straks opdager, at jeg citerer eller med et præcisere og finere 
ord alluderer dogmefilmen ”Festen”.  

For de der ikke har set filmen er udtrykket uden mening, de er 

sat uden for det fællesskab, som jeg sprogligt har lagt op til. 
Og dermed har jeg også vist sprogets magt. 

 
Blandt en så stor gruppe unge mennesker opstår uvilkårligt et 

eget sprog, hver klasse her på skolen har sine særlige udtryk, 

som kun har mening for dem.  

Hver elev har sin særlige sproglige kode, og den er ikke altid 

identisk med lærernes og bøgernes sprog. 
Derfor kan vi med god grund her efter 2 eller 3 år spørge:  

”Forstod vi egentlig hinanden? Talte vi samme sprog?” 

 
Hvorfor nu dette fokus på sproget, jo, for sproget er 

forudsætningen for dannelsen – forudsætningen for at 

fastholde en identitet, en historie. 
 

Al læring handler om sprog – om at få ord, om at lære ords 
betydninger, om at kommunikere ords betydninger 

Det handler om at forstå, om at blive forstået –  

Og vores sprog skaber sammenhæng og kulturel identitet. 
 

Søren Kierkegaard siger om vigtigheden af at blive forstået: 
”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”. 

 
Omsat til skolesprog siger Søren Kierkegaard, at hvis en lærer 

ikke forstår eleven, så hjælper det ikke noget, at læreren selv 

har en stor viden. Og man forstår kun, hvis man taler samme 
sprog, hvis man har de samme referencer, den samme 

baggrund.  

Og det har 18-årige gymnasieelever og 50-årige lektorer 
nødvendigvis ikke – og forskellen bliver større.  

Dermed vender jeg tilbage til mit grundlæggende spørgsmål:  
Talte I studenter og HF’ere og vi – altså skolen samme sprog 

og forstod vi tingene på samme måde? 

 
For nogle måneder siden var professor Jørn Lund gæst her på 

skolen til en kulturaften, hvor han talte om sprogets og om 
skolens problemer. I sin bog ”Sidste udkald” tager han 

temperaturen på danske elevers dannelse og sprog – og det 

giver anledning til bekymring. 
 

Han giver et eksempel fra en time i oldtidskundskab –  
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Man læser i Odysseen, og eleverne undrer sig over, at 

forfatteren er den samme som hovedpersonen i ”The 
Simpsons” og udtaler hans navn på samme måde –  

”Høwmer”.  

 
Her knækker filmen, for det er klart, at nok kan man give en 

tegneserie kultstatus, men hvis det skygger for oplevelsen og 

forståelsen af basale ting i vores kultur – det vi med andre ord 
kalder dannelse, så har vi sammen et problem.  

 
I en tid præget af begreber som ”multikulturelt samfund”, 

”internationalisering” og med hurra-ord som ”udvikling” og 

”fornyelse”, ja, så er det svært at tale om et begreb som 
kulturel kontinuitet,   

- og måske er det heller ikke politisk korrekt, -  
men det er på én gang skolens virkelighed og udfordring.  

 

Vi, skolen, skal sikre, at I forstår den verden I er født ind i, at 
I forstår, hvorfor verden ser ud som den gør  

– ellers kan I ikke forholde jer til verden og gøre den til jeres 
egen. 

 

Hvis vi ikke giver jer et aktivt forhold til sproget og kulturen, 
til dannelsen, så ender I i sofaen med colaen, chipsposen og 

fjernbetjeningen som eneste motionsredskab. 

 
Hvis I kun er passive og ureflekterede.  

Hvis I kun er forbrugere, konsumenter af andres sprog, ideer 
og oplevelser.  

Hvis I kun er tilskuere, så dør jeres sprog og dermed jeres 

muligheder for at blive hørt og for at forstå,  
 

- og dermed dør jeres mulighed for at blive aktive deltagere i 
denne verden.  

 

Goethe lader en person i Wilhelm Meisters Lehrjahre sige: 
”Det er vel menneskets største fortjeneste, hvis det i så ringe 

grad som muligt lader sig bestemme af omgivelserne og i så 

høj grad som muligt bestemmer dem selv.”  

Det paradoksale er, at vi på intet andet tidspunkt i historien 

har haft så gode muligheder for at være aktive deltagere.  
Vi lever i et åbent demokrati,  

vi har netop fejret Grundlovens 150 års fødselsdag,  

vi har en fri presse, retten til at tænke, tro og ikke mindst tale 
frit  

– og vi har informationerne.  

De vælter ind over os på alle kanaler, på alle sprog, på alle 
tider af døgnet. Vi kan bruge en hel aften på at høre de 

samme nyheder fra 3 forskellige kanaler. 
 

Får vi sorteret nok i denne informationsstrøm?  

Bliver vi ikke overmætte af en påtrængende virkelighed og 
fortaber os derfor i underholdningens fordummelse og soap.  

 
Aldrig har så mange studenter og hf’ere set så meget tv,  

aldrig har så mange studenter og hf’ere chattet så meningsløst 

på Nettet i et virtuelt pseudofællesskab.  
 

Chat-sproget er den største trussel mod det danske sprog og 
mod det virkelige menneskelige fællesskab,  

for det er ufuldstændigt,  

det er fejlfyldt,  
det er anonymt og det er plat.  

 

Skriv hellere et brev, tal med mennesker i stedet  
- ”samtale fremmer forståelsen”, men gør det ”live” og ikke i 

mobiltelefon!   
 

Men sådan er I jo ikke – eller næsten ikke. Det viste I dette 

skoleår.  
Her mødte jeg hos jer engagement, stillingtagen, social 

forståelse.  
Jeg blev så glad, da mange af jer sluttede op om ”Nu er det 

nok” – kampagnen.  

 
Prøv lige at lytte til ordet igen og tænk over det: Nu er det 

nok!  

Der findes vel næsten ikke stærkere udsagn.  
Det kræver stillingtagen,  
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det kræver handling,  

det kræver forandring.  
 

Men alle kan sige ”Nu er det nok!” og for at udsagnet skal 

have værdi, skal det være kvalificeret, og den kvalificering ved 
jeg skolen har givet jer! 

 

Jeg ved godt, at kampagnen forholdt sig til nogle ganske 
bestemte områder inden for uddannelse, men jeg vil godt se 

jer HF’ere og studenter gå ud herfra og se på nogle ting i 
vores samfund og sige et kvalificeret ”Nu er det nok!”  

 

Det er også det fælles sprog, I skal benytte jer af.  
 

Og lov mig en ting: Omgås sproget med varsomhed – det er 
det stærkeste våben der findes, for det giver magt  

– magten til bestemme,  

– magten til at udelukke men også magten til at inkludere,  
– men vigtigst af alt magten til at blive hørt. 

 
Til lykke med jeres eksamen! 
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Translokationstale 2000 
 
For 2 måneder siden stod 3 drenge fra 2g på en plads i 

Barcelona og svingede med armene. Deres lærer kiggede på 
dem og spurgte, hvad sker der? "Vi har mistet forbindelsen - 

til tiden" svarede de, for der var dårlig forbindelse mellem 

deres radiostyrede ure og senderen, og så var deres verden 
brudt sammen, for de kan jo ikke leve uden tiden, uden at 

være en del af tiden. 

 
"Og tiden den gik. Tiden tog overhånd. Dagene greb om sig, 

og årene udbredte sig som et smitsomt onde", sådan skriver 
Johannes V. Jensen i århundredets danske roman, "Kongens 

Fald". Nu er der langt fra Christian den Andens Danmark, og 

til en studierejse på det moderne Espergærde Gymnasium og 
HF i år 2000 - og tiderne er blevet bedre. Jeres 2 eller 3 her er 

jo kun en brøkdel af skolens mere end 560-årige historie. Men 
alligevel - I sætter jer et helt specielt spor, I blev de første 

studenter og hf'ere i det nye årtusinde.  

 
Når jeg nævner det, er det fordi, vi her op mod årtusindskiftet 

oplevede en næsten hysterisk fascination over dette magiske 
tidsskifte - at gå ind i et nyt årtusinde. Vi kårede århundredets 

roman, sang, billede - franske kunstnere foreslog endog, at 

denne begivenhed skulle markeres med et monument af 
ukendt størrelse, som skulle signalere til fremtiden, det der 

var det mest karakteristiske for vores tid nemlig vores evne til 

at måle - netop tiden.  
Man skulle bygge et kæmpemæssigt ur - byggetiden ville 

være måske 50 år, og resultatet ville blive vores tidsalders 
Stonehenge, pyramide, katedral, Eifeltårn. 

Denne historie fik mig til at tænke på vores afrikanske 

gæstelærer Godfrey som besøgte skolen for nogle år siden  Da 
han holdt sin afskedstale til lærerne sagde han: "You 

Europeans have the watch, we Africans have the time…. 
 

Jeg tror aldrig det store ur-monument bliver til virkelighed, 

men vores fascination af tid kommer vi ikke uden om.  

 

Vi lever i en verden af ure: De er overalt og kommanderer 
rundt med os. Når vi vågner, er det lige så ofte klokken som 

kroppen, der fortæller os, om vi er udhvilede. Derfor prøver vi 

mere og mere at gøre os til herrer over tiden.  
 

At have tid er et privilegium, som det moderne fortravlede 

menneske higer efter. Søren Kierkegaard beskriver etikeren 
som netop ham, der også har tiden. Han ser ham for sig 

siddende i aftenskumringen med sin pibe og vegetere, mens 
æstetikeren er evig jagt efter nye oplevelser.  

Paradokset i dag ligger i, at de der virkelig har tid - for dem er 

det ikke et privilegium at have tid, snarere en kilde til følelsen 
af værdiløshed i samfundets evige jagt på nye deadlines.  

 
For nok har vi lagt industrisamfundet bag os, men vi har ikke 

lagt industrisamfundets sprog og værdiforestillinger om 

effektivitet, automatisering og tid bag os.  
 

Vi har fået det tvivlsomme privilegium, at leve i "den moderne 
verden", hvor fortid og fremtid spiller en langt større rolle end 

hos tidligere generationer. Vi planlægger, beregner og frygter 

fremtiden, mens vi bruger fortiden som underholdning eller 
trøst eller sagt på en anden måde: Vi retter enten vores 

opmærksomhed mod det der var, eller det der kommer, for 

vores oplevelse af nuet er blevet kaotisk.  
 

Vi flyver verden rundt, oplever tidsforskelle, stiller ure frem, 
stiller ure tilbage, får jetlag. Er sommertid en time før eller en 

time efter sommeren er slut? Billedmedierne slører og 

manipulerer samtidig forskelle på, hvad der er før, nu og om 
lidt. I zapper fra slutningen på en film direkte til begyndelsen 

på samme film bare på en anden kanal. Og selv jeres læsning 
er blevet zappende. Hvornår har I sidst læst en bog fra 

begyndelsen til slutningen. Forhåbentlig behøver jeg vel ikke 

spørge, hvornår I sidste har læst en bog… ?? 
 

Men gør I jer egentlig tanker om, hvad tid er. "Den kan jo 

måles digitalt, derfor er den"   ..tænker I sikkert.  
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"Det hele varede mindre end et minut, men resten af livet", 

skriver digteren Henrik Nordbrandt et sted i sin digtsamling 
"Drømmebroer".  

"Nultimens ure haster med visere som gale rygsvømmere, 

insekter på flugt over truende stilhed - væk fra os", skriver 
Rifbjerg,  

Så tid er ikke bare noget der er, noget der kan måles; og "god 

tid" betyder ikke kun "nok-tid". 
 

Mange af jer har givet udtryk for oplevelsen af stress her i 
skolen, fordi tiden har taget magten fra jer, tiden har styret 

jer - I har ikke styret tiden - skoletiden; og netop skoletiden 

er et meget konkret eksempel på en opsplittet hverdag: Hvis 
det ikke er skolens klokke, så er det mobiltelefonen, der 

ringer, og når I taler i mobiltelefonen, viser displayet hvor 
mange minutter, I har brugt af jeres liv på denne samtale, og 

en normal danskers liv er på 26000 dage eller 624000 timer, 

og så går banke-på-funktionen igang samtidig med at der 
kommer en besked, så ringer det ind til næste time, I kommer 

lidt for sent, bliver skrevet op i en protokol, får at vide hvor 
mange timer I har forsømt, får 2 stile og en rapport for til 

næste uge…og karaktererne skal I også tænke på, for der 

kræves 9,5 til jurastudiet og…. 
 

Hvorfor har I fundet jer i det - eller hvorfor har de fleste af jer 

fundet jer i det?? For der var jo selvfølgelig nogen, der fandt 
deres egen rytme…men så fik de advarsler og kom ned på 

rektors kontor.   
 

Forfatteren Peter Høgh har i sin roman "De måske egnede" 

som foregår på en skole der meget ligner Lyngebæk-gård i 
Nivå, givet sin personlige oplevelse af skolens tid. I romanen 

opdager hovedpersonerne, at der bag skolens pæne og 
ordentlige facade skjuler sig en magtverden, hvis eneste 

formål er at kontrollere og opdrage til præcision, til at holde 

tid, til at udholde tid. 
Den eneste måde eleverne kan frigøre sig på er ved at 

ødelægge skolens ur  - dermed bryder skolens verden 

sammen, for som en af eleverne siger om lærerne: "De er 
mest bange for pauserne…"  

 

Jeg opfordrer jer ikke til at lægge en bombe under skolens ur, 
for den plan, som Peter Høgh beskriver eksisterer ikke ..tror 

jeg...  

 
I skulle gerne her , sammen med os, have lært at tage ansvar 

for jeres egen tid, at skabe jeres egen tid. Have lært at se 

tiden som en realitet der forbinder fortid, nutid og fremtid. For 
tiden lader sig ikke reducere eller forenkle; jeres tid er - eller 

skal blive - et utal af bevidsthedsformer, der ændrer sig i takt 
med, at I ændrer jer, at I opdager og oplever verden.  

 

Den verden jeg lidt overdrevet beskrev med stress og 
mobiltelefoner og deadlines er jo den verden, min generation 

har været med til at skabe - desværre.  
 

Den verden, jeg sender jer ud til om lidt, skal I jo gøre til 

jeres verden, hvor I tager magten og skaber en virkelighed, 
hvor der også er tid nok til alle. 

 
Til lykke med jeres eksamen!" 
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Translokationstale 2001 
 
Kære forældre, jubilarer, gæster, ansatte og ikke mindst 

studenter og hf'ere. 
 

Normalt starter jeg min translokationstale med et lille 

naturbillede: 
"Det er med studenter og hf'ere som med bøgetræer - de skal 

nok springe ud" 

- et noget støvet billede - hvorfor ikke hellere: 
 

"Big Brother har talt - xx studenter og xx hf'ere skal forlade 
huset!" 

 

Så enkelt kan det gøres - 
Det er jo translokation i en nøddeskal.  

I var her,  
vi så jeg jer,  

I gjorde opmærksom på jer selv, nogle mere end andre.  

Nogle forlod huset i utide, resten i dag med præmien, som I 
får når denne tale er slut. 

 
Men niveauet i gymnasiet, på HF burde ikke være Big Brother, 

men alligevel, en sådan mediebegivenhed skaber kun sin 

værdi fordi den spejler en trend i tiden - en trend i 
ungdomskulturen. I er blevet ofre for det jounalisten Kurt 

Strand, som mange af jer mødte her på skolen kalder  

"Journalismens blinde jagt på den oftest lavest tænkelige 
fællesnævner, som forventes at tilfredsstille mængden".  

I er blevet gjort til "mængde" i Kierkegaardsk betydning.  Et 
sted siger Kierkegaard: "Mængde er usandhed, der er derfor i 

grunden ingen, der har mere foragt for det at være menneske, 

end de, der gør profession af at stå i spidsen for mængde". 
Her tænkte Kierkegaard sikkert på politikere, ideologer, men i 

dag kunne det lige så godt være ugebladsjournalisten, 
journalisten på Chili, ekspeditionslederen i Robinson. Det er 

dem der skaber mængde, det er dem, der forsøger at skabe 

jer. 

 

Paradokset ligger i at denne mængde samtidig er så 
individualiseret 

 

- alle vil I sætte jer et spor 
- alle vil I gøre opmærksom på jeres eksistens 

- hvis I kan se mig, høre mig i 24 timer, så er jeg. 

 
Derfor reagerede nogle af studenterne også meget mod en af 

teksterne i årets studentereksamensopgave. Den russisk, 
amerikanske forfatter Joseph Brodsky skrev en 

translokationstale i 1989, hvor han blandt andet sagde: 

"I er ved at forlade stedet her. I er på vej ud i en verden hvor 
træerne står meget tættere end i jeres lille skov her, og hvor I 

vil vække langt mindre opmærksomhed". 
 

Hvorfor reagerede nogle af jer så voldsomt på dette - var det 

frygten for at vække mindre opmærksomhed når i forlader 
skolens trygge univers? Var det frygten for at vi slukker for 

kameraet, når I om lidt går ud af døren? Var det frygten for at 
kede jer? Var det frygten for at blive alene? 

 

Lidt af det hele, tror jeg - jeg oplevede nemlig for et par 
måneder siden, at der her på Torvet sad en række 

afgangselever og hang med hovedet. Jeg kom tilfældigt forbi, 

standsede og spurgte, hvorfor mismodet så tydeligt havde 
taget overhånd. 

"Nu er det jo snart forbi Jens Per"  
"Ja", sagde jeg, "glæder I jer ikke?" 

Det var et naivt spørgsmål, jeg huskede min egen 

studentereksamen i 68 som en befrielse, nu skulle verden 
erobres.. 

 
"Så skal vi jo ikke mødes alle sammen hver dag mere, hygge 

os, være sammen…" Lød det triste svar. 

 
Har vi virkelig underholdt jer så meget, at tanken om 

kedsomheden kan overskygge alt andet, så alt skal gøres til 

underholdning og stimulans i en her-og-nu-tilværelse. 
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Den svenske forfatter P.C. Jersild sammenligner det moderne 

menneske med en TV-producent, der sidder i kontrolrummet 
med et utal af små tv-skærme. Vi redigerer vores egen 

virkelighed, udvælger billederne og føjer dem sammen til et 

forståeligt program med handling og forestillinger, men så 
snart vi bliver ukoncentrerede, så trænger nye programmer 

sig i fokus, meningen og sammenhængen forsvinder - så 

bliver vi angste - derfor prøver vi al magt at fastholde nuet, 
som vi ser det. 

  
Sådan har I set Big Brother - I har sammen med medierne 

skabt en virkelighed, en handling, et episk forløb ud af en 

værdiløs kommerciel virkelighed. Personerne har fået deres 
værdier, styrker, svage sider - nogle kunne I lide, andre 

kunne I ikke lide. Vi har tilfredsstillet vores trang til 
underholdning og værn mod kedsomheden gennem historier, 

der har en begyndelse og en slutning, og da ingen har skabt 

dem for os, så skaber vi dem selv - tror vi. Vi tror vi har set 
sandheden - det er jo live - og i morgen er det jo alligevel 

glemt, og inderst inde ved vi godt, at det ikke har nogen 
værdi. 

Vi lever i dag i et samfund, uden grundlæggende sikkerhed. 

Alt kan være anderledes, alt kan forandres og den enkelte kan 
altid gøre noget andet. Derfor søger vi trygheden ved at leve 

100% i nuet - og med al vores kommunikationsudstyr har vi 

glemt at vente; for at vente betyder at kede sig. 
 

I taler med hinanden i mobiltelefon på vej til mødet med 
hinanden - 50 meter fra hinanden - I kan ikke vente til I ser 

hinanden. I sender SMS'er hele tiden, for I kan ikke vente på 

Post Danmark - der kunne jo gå 24 timer…I kan ikke vente 
med at se det næste afsnit af Big Brother, så derfor klikker I 

jer bare ind på programmet via Nettet. Men hvis vi lever så 
meget i nuet, så glemmer vi fremtiden. Vi mister evnen til at 

håbe.  

 
Tidligere tider forgudede fremtiden i mere eller mindre 

realistiske drømme, utopier og håb om politiske, religiøse eller 

sociale forbedringer: 
"Nu dages det brødre, det lysner i øst!" 

 

Men det virkelige håb er håbet om mulighederne - det må I 
aldrig glemme.  

 

Håbet er det mod, der får os til at tænke det utænkelige. 
Håbet lever af troen på, at noget er muligt -  noget, som 

endnu ikke findes. Fysikeren og 

menneskerettighedsforkæmperen i DDR  Robert Havemann 
sagde kort før murens fald: at begynde på det udsigtsløse er 

at forandre verden. - Og verden blev forandret, fordi nogle 
tænkte og gjorde som Havemann sagde. 

 

Men at begynde på det udsigtsløse - udsagnet skurrer i dag i 
de flestes ører med vores her-og-nu-tænkning.  For det er jo 

ikke kun ungdomsgenerationen, der lever i nuet. Vores kultur 
er blevet en projektkultur, hvor alle ideer skal prøves af, 

sættes i gang og så hurtigt videre til noget nyt.  

Vi arbejder den ene dag i én projektgruppe på et projekt, den 
næste i en anden og med et helt andet mål. Så meget sættes i 

gang, så meget har en meget kort levetid, så lidt bliver 
ordentligt evalueret, at man gang på gang kommer til at sidde 

tilbage med en følelse af overfladiskhed - for det er vigtigere 

at igangsætte end at vedligeholde og bevare.  
 

I bliver de første studenter og HF'ere hvor projekter har været 

en del af uddannelsen. Måske vil I om nogle år se tilbage på 
jeres projekter som lyste flot op på projekthimlen, men hvis 

levetid blev kort men det gjorde ikke noget for I er allerede i 
gang med noget nyt…Betyder det, at skolen har svigtet jer? 

Nej, men skolen er et produkt af samfundet på godt og ondt.  

 
Jeg håber vi har lært jer gammelt og nyt og at vi har lært jer 

ikke kun at fortabe jer i nyheden. Når I om lidt går ud herfra, 
så går I ud som mængde, men det er som individer I skal tro 

på fremtiden, det er som individer I skal skabe projekt 

Fremtiden. Jeg håber det projekt vil lyse længe på himlen, for 
det har I fortjent! 

 

Til lykke med jeres eksamen!  
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Translokationstale 2002 
 

Kære forældre, jubilarer, gæster, ansatte og ikke mindst  254 
studenter og hf'ere. 

 
Dette skoleår vil vi aldrig glemme for de 2 tragiske ulykker, 

hvor vi mistede Mathias og Nina. Når noget sådant sker, 

sætter det sig dybe spor hos os alle! Lad os for en kort tid 
mindes dem. 

 

Men nu skal det handle om jer studenter og hf’ere: 
 

Slutfløjtet har lydt – vi er på tillægstid. Enkelte gule kort - få 
røde. Fodboldterminologien er påtrængende sådan en dag, 

men en translokation er ikke en fodboldkamp, en studenter- 

og hf-eksamen har ingen vindere eller tabere – I er alle 
vindere – og gymnasiet er ikke en slutrunde – snarere en 

kvalifikationsrunde. 
 

Når I om lidt går ud af døren med jeres beviser og huer, så 

forlader I for stedse skolens lille verden.  
Jeg husker her kort før eksamen et par elever, der kom ned 

på mit kontor og spurgte, om studenterne ikke på 
translokationsaftenen kunne vende tilbage til skolen –  

”det ville være så hyggeligt, og der er så koldt på Hornbæk 

Strand…” sagde de. 
 

Svaret var ”nej”. Translokation betyder sende jer ud – og så 

skal I ikke vende tilbage om 12 timer.  
 

Jeg har spekuleret meget over ønsket om at vende tilbage.  
 

Skyldtes det angsten for endegyldigt at forlade skolens trygge 

ramme, eller er det angsten for at forlade vores midlertidige 
fællesskab? 

 
Men hvorfor frygte at miste fællesskab i en tid, hvor 

individualiteten stortrives, hvor ”jeg” er vigtigere end ”vi”? 

 

Når man hører ordet ”fællesskab” virker det jo gammeldags - 
næsten reaktionært.  

Det hører til i en anden tid, hvor somrene var varmere, 

vintrene koldere, familierne gladere og mere harmoniske, 
tilsætningsstofferne i maden ikke eksisterende, globalisering 

et ukendt ord.  

 
Fordi vi i vores forestilling om fællesskabet aldrig er fremmede 

for hinanden. Fordi vi i fællesskabet lever i harmoni med 
hinanden.  

(Selvfølgelig skændes vi af og til, men det er kun når vi er 

uenige om, hvordan vi skal gøres fællesskab endnu bedre. ) 
 

Vores forestilling om fællesskabet er forestillingen om stedet, 
hvor vi hjælper hinanden, trøster hinanden uden at forlange 

modydelser. 

 
Det er derfor let at forstå, at vi alle ønsker fællesskabet 

tilbage, for hvem vil ikke gerne leve mellem venlige 
mennesker, der støtter hinanden, som har et fælles mål. Og 

sådan har fællesskabet fungeret her på Espergærde 

Gymnasium og HF. Det er det, der gør vores skole til noget 
særligt. 

 

Ønsket om fællesskabet bliver så meget mere påtrængende, 
fordi vi jo netop lever i en tid, hvor konkurrence og den 

stærkes ret sætter dagsordenen.  
 

Det viser TV-verdenens populære docusoaps som ”Robinson”, 

”Baren”, ”Big Brother”. De handler jo netop om at stemme folk 
ud af fællesskabet.  

 
Tænke sig, hvis vi her på skolen hver dag havde spillet ”Det 

svageste led” – så havde der været færre til translokation i 

dag! 
 

Vi lever i en tid, hvor det at holde kortene tæt til kroppen er 

blevet en livsstil, og hvor vores råb om hjælp bliver besvaret 
med opfordringer til selvhjælp. 
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Derfor er drømmen om fællesskabet så stærk hos os. Og det 
bliver i højere og højere grad en drøm.  

Fællesskabet er for de fleste noget, der var engang. Det tabte 

paradis, som vi forsøger at vinde tilbage - eller utopien om det 
der kommer.  

 

Vore drømmes fællesskaber står i skarp modsætning til de 
reelt eksisterende vrangbilleder på fællesskaber.  

 
Og netop i vores søgen efter drømmen om fællesskabet, er 

risikoen stor, for at falde i kløerne på en række af disse falske 

fællesskaber.  
 

Det er fællesskaber der fordrer betingelsesløs loyalitet og 
lydighed for at få del i fællesskabets gevinst.  

Den polsk-engelske sociolog Zygmont Bauman  beskriver disse 

fællesskaber, som stedet, hvor man typisk spørger:  
”Ønsker I tillidsfuldhed? Og hvor svaret er: ”så stol ikke på 

nogen uden for jeres fællesskab!”  
”Ønsker i gensidig forståelse?: ”så tal ikke med fremmede!”  

”Ønsker I hjemlig hygge? - så sæt alarm på døre og vinduer!”   

”Ønsker i tryghed? Så luk ingen fremmede ind!”  
 

Disse fællesskaber har altid deres pris og prisen er at give 

afkald på den personlige frihed eller individualiteten.  
 

Men at stå uden for fællesskabet er ensbetydende med at 
miste sikkerhed, og vi vil jo både sikkerhed og frihed. Det er 

vores dilemma og et dilemma, der forstærkes specielt i denne 

tid. 
 

Da vi var samlet her på Torvet den 12. september på 
baggrund af den mest tragiske begivenhed i nyere tid, så var 

det med angsten for at miste både vores sikkerhed, vores 

frihed og vores fællesskab.  
 

Pludselig havde den genstandsløse angst taget en meget 

konkret form og stillet sin fordring til os. Og vi oplevede at 
den fordring, den opgave  - kunne vi ikke løse individuelt - her 

måtte etableres et virkeligt fællesskab, et kollektiv der hvilede 

på fælles værdier. Det kunne vi godt blive enige om I vores 
lille verden her på skolen, men udenfor…  

..der så vi, hvor svært det var at definere disse fælles 

værdier; vi så, hvordan man byggede nye barrierer mellem 
dem og os. Satte nye indre alarmer op i magtesløshed. 

 

Vores dilemma er, at vi lever i en verden der - lige meget om 
vi vil det eller ej - globaliseres i et tempo, vi ikke forstår.  

Den verden bliver en verden, hvor vi får vanskeligere og 
vanskeligere ved at være herre over vores egen skæbne, og 

hvor vores afhængighed af hinanden bliver langt større.  

 
En gymnasieelev udtrykte i et interview lige efter 11. 

september på sin helt personlige måde dette dilemma. Hun 
sagde:  

”I 7. klasse ønskede jeg, at jeg var vokset op i 60’erne eller 

70’erne og kunne være med til at kæmpe for noget. Gøre 
oprør og demonstrere.  

-Men jeg har sgu haft det for godt. Der har ikke været noget 
at kæmpe for.  

Nu er jeg 18 og skal til at stemme, og så skal jeg fa’me sætte 

mig ind i politik. Mit dilemma er, at jeg på den ene side gerne 
vil vie mit liv til Røde Kors, så jeg kan hjælpe dem, der ikke er 

lige så heldige som mig. På den anden side vil jeg gerne være 

superberømt for de geniale illustrationer, jeg har tænkt mig at 
lave, når jeg kommer ind på designskolen. Men jeg kan jo ikke 

alt….jeg må vælge…”  
 

Og det er jo netop ungdommens problem – valget ”hvad vil 

jeg”. For i vores tid er valgene uendelige, og det er netop det 
der konstituerer moderniteten. Det at kunne begå sig mellem 

de mange valg, skifte ham, skifte identitet  - det bliver af 
mange fremhævet som den vigtigste kompetence i  nutidens 

og fremtidens samfund.  

Vi skal kunne bevæge os frit mellem fællesskaberne, zappe 
videre til nye, være individuel og kollektiv på en og samme 

gang. Men hvis der i denne vision ikke er et fundament af 

fælles værdier, så er det en illusion. 
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De fælles værdier skal ikke begrænse os, skal ikke gøre os 

mindre manøvredygtige i den åbne verden, men de skal 
kvalificere os, så vi aldrig tvivler på vores valg.  

 

Vi – I, må derfor aldrig skabe et samfund, hvor vi i 
tolerancens hellige navn oplever, at den ene sandhed kan 

være lige så god som den anden.  

 
Den britisk-østrigske filosof Karl Popper udgav i 1945 bogen 

”Det åbne samfund og dets fjender”. I bogen hævder Popper, 
at hvis ikke det åbne demokratiske samfundssystem er parat 

til at forsvare det tolerante samfund mod de intolerantes 

stormløb, så vil de tolerante bukke under. Han siger bl.a.:  
 

”Ubegrænset tolerance må føre til tolerancens forsvinden.  
Vi bør derfor i tolerancens navn forholde os ret til ikke at 

tolerere de intolerante”. 

 
Når I nu om lidt går ud af døren og ud i modernitetens 

virkelighed, så håber jeg, at vi har givet jer det fundament 
som gør, at I kan skelne mellem sandhederne, at I har en 

tolerance, der også kan få jer til at sige fra, og at I har fået 

evnen til at vælge de rigtige fællesskaber.  
 

Det er stadig en åben verden – det skal I være med til at 

fastholde.  
Derfor skal I ikke komme tilbage til skolen i aften, men når I 

sidder ved bålene på stranden – sammen, sammen med 
andre, skal I tænke de tanker og skabe de fællesskaber, der 

vil gøre verden til et bedre sted – for jer – for os.  

 
Til allersidst vil jeg gerne give jer et råd. Jeg har ikke selv 

formuleret det. Det har Benny Andersen i sin sidste 
digtsamling i et lille digt, der hedder et ”Råd til mine 

børnebørn”: 

 
 

”Sæt jer store mål. 

Sæt jer tydelige spor. 
Det skal kunne ses, at I har været her. 

 

Vi skød med slangebøsser engang. 
De store drenge skød efter tomme flasker. 

Hvor er de flaskeskår i dag? 

 
Jeg skød til måls efter månen. 

Mærkerne ses tydeligt den dag i dag.”   

   
   

Til lykke med jeres eksamen!  
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Translokationstale 2003 

 
Kære studenter og hf'ere. 
 

Det værste jeg ved er en egocentrisk og navlebeskuende 
generation af unge! 

Det bedste jeg ved er engagerede og sociale unge! 

 
Så er det sagt!  

Af mig, men også af jer selv, for det er temaet i debatten om 
jeres generation – en generation som i tidens fusionssprog 

kaldes fucked-up-generationen.  

 
Er I engagerede, eller mangler I ambitionen til at tage det 

samfundsmæssige ansvar og forandre verden til noget bedre?  

Vil I være jer selv nok? Eller vil I være sammen på en 
forpligtende måde? 

 
Synspunktet om det manglende engagement og ansvar blev 

formuleret af den 27-årige Morten Albæk i en kronik i Politiken 

i november. Hans analyse byggede på en OECD-undersøgelse, 
der viste, at danske gymnasielever er de unge i Europa, der 

ved mest om demokratiet, men engagerer sig mindst i det. 
  

Den fremvoksende individualisme og selvtilstrækkelighed 

betegner han som en tikkende bombe under demokratiet og 
det samfund vi kender med ordene: 

 
”Der, hvor det virkelig går galt og fucked-up, er, at vi godt 

ved, at demokratiet er skabt af personer og fællesskaber, der 

er gået på barrikaderne for bestemte sagers skyld. Og at 
demokratiets institutioner er dér, hvor forandringen kan 

foregå. Så hvis man vil forandre virkeligheden, må man 

investere sig selv i det. Men det gider vi ikke. I stedet har vi 
en lille million fællesskaber, der kun består af os selv” – citat 

slut. 
 

Filosoffen og teologen K.E. Løgstrup advarede for 30 år siden 

om noget tilsvarende. Han skrev: ”På en hævelse af 
levestandarden, der bestod i at bekæmpe fattigdom, kunne 

der dannes idealer. På en forhøjelse af levestandarden, der 

består i at tilfredsstille luksusbehov, kan der ikke dannes 
idealer, der kan bære en solidaritet i samfundet”. 

 

Hvis analysen er korrekt, så fører en sådan holdning i sidste 
ende til en opløsning af alle de fælles værdier, vi har skabt 

sammen. Vi bliver idealløse, og intet vil motivere os til at blive 
i fællesskabet, for det kan jo ikke tilbyde noget, vi ikke selv 

kan skabe. Faktisk bliver fællesskabet og den fælles historie 

en begrænsning, der fratager os muligheder, men det er vi 
ligeglade med, for tidens trendy holdning er at være sig selv 

nok, at sætte sig i centrum, at være cool. 
 

Netop ordet ”cool” bliver af sociologen Zygmunt Bauman brugt 

som et eksempel på tidens måde at forholde sig til samfundet 
og tilværelsen på. 

 
Hvem vil ikke gerne være ”cool”? – ungdomsbladenes 

reklamer bruger det: ”et cool look” ”cool man!”, og vi 

glemmer, at det at være cool betyder en flugt fra følelser, en 
flugt fra engagement.  

 

Det er det lette, det uforpligtende ikke-besiddende liv, der 
bliver normen. Det bliver Kierkegaards æstetiker der er målet, 

mens etikerens eftertænksomhed forkastes. I sidste instans 
fører det til opløsningen af vores kultur, fordi vi forkaster 

historien, vores fælles identitet, vores nationalitet.  

 
Denne holdning vil i sidste ende gøre os til eksterritoriale 

rejsende i en verden - uden fast adresse i livet bortset fra e-
mailen og mobiltelefonens nummer, hvor hjemme, hedder 

home og er en tast på en computer, hvor den eneste sandhed 

om livet er vox-pop-radioprogrammernes ”ring ind og sig din 
mening om hvad som helst”.  

 

”Men er det ikke netop globaliseringens ypperste mål?” Vi vil 
da ikke drikke Joly cola bare fordi den er dansk..” ”Skal vi ikke 
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acceptere andre kulturer, være åbne, kunne bevæge os frit?” 

– sådan vil spørgsmål og argumenter til det måske lyde fra jer 
unge. 

 

Jo, I skal kunne bevæge jer frit, I skal blive en del af en åben 
verden og global verden, I skal skabe nyt, men I må ikke gøre 

det ureflekteret.  I må ikke gøre det bare fordi de andre også 

gør det, for så blive det hele - igen med tidens ord -  fucked-
up. 

 
Jeres rejse ud i verden – og nu taler jeg ikke om den 6-

måneders tur, I føler I har krav på, og hvor det eneste valg 

er, om I skal rejse med eller mod solen – jeres rejse ud i 
verden skal have en station i begge ender – man rejser fra 

noget, man ankommer til noget, og man skal altid have 
mulighed for en hjemrejse. 

 

Jeg startede min tale med at opstille modsætningen ”det 
værste og det bedste”. ”Det værste” må aldrig per automatik 

blive det, man forlader, og ”det bedste” aldrig per automatik 
dér man ender.  

 

Om en time forlader I skolen, om et år flytter I måske 
hjemmefra, om 3-4 år flytter I sammen – hver gang tager I 

noget med. I slæber rundt på en bagage, en portfolio med 

brugt og ubrugt – brugbart og ubrugeligt – det værste og det 
bedste. Det bliver I nødt til at forholde jer til, for det er en del 

af jer – en del af jeres liv her og nu og i fremtiden.  
Det er det I skal bruge, når I skal skabe jeres liv, jeres 

idealer, jeres værdier. 

 
Det kan godt være, at I er en forkælet generation, som alle 

lefler for – en generation hvis livsstil vi alle – selv os ældre – 
forsøger at efterligne og aldrig kritiserer, måske lige med 

undtagelse af jeres umådeholdne alkoholforbrug. (Det taler vi 

meget om, når vi deler en flaske rødvin…). 
 

I er den generation som erhvervslivet er panisk angst for at 

provokere, for I er jo den lille årgang, der engang skal 
forsørge alle os andre - eller sagt på en anden måde: forvalte 

min generations kapitalpensioner, så vi sorgløse kan spille golf 

i den 3. alder i et globalt ferieparadis med palmer nok og 
gitter om, så de fremmede ikke trænger sig utidigt på, hvor 

ventelisterne til hospital er minimale, og ingen lidelse for stor 

eller for lille til at blive behandlet. 
 

Men ved I hvad: Inde på mit kontor står en stor papkasse med 

403 ansøgninger fra unge mennesker, der har taget en lang 
uddannelse og som gerne vil arbejde i gymnasiet. Der blev 

ansat 5, mens 398 fik afslag. Uddannelserne bliver forringet i 
kommuner og amter, nedprioriteringen af alt det, der skal 

skabe fremtiden er åbenbar for enhver. Nogen er ved at skabe 

et samfund med fokus alene på her-og-nu. Nogen er ved at 
tage fusen på jer. Og taberne det bliver i første omgang jer, 

for det bliver et samfund uden visioner om fremtiden – og 
derfor er taberne i sidste ende os alle sammen. 

 

Jeres, ungdommens virkelighed er en anden end den ”Chilis” 
reklamer fremstiller. I kommer ikke langt ved at være ”cool” – 

det bliver hårdt arbejde, for vi – jeg og min generation – 
sidder hårdt på magten, og vores horisont rækker ikke så 

langt som jeres.  

 
Den eneste måde, I kan komme til fadet på, er ved at give os 

et kvalificeret modspil, og nu er det I for brug for bagagen: En 

linie fra Johannes V. Jensens ”Kongens fald”:  
”Det er i al evighed sandt, at Danmark ligger mellem 2 blå 

have, grønt om sommeren, rustent om høsten og hvidt under 
vinterhimlen” - for at minde jer om, at I er danske. 

  

Eller en strofe fra Grundtvig: ”Og da har i rigdom vi drevet det 
vidt, når få har for meget og færre for lidt” - for at minde jer 

om en samfundsmodel, vi snart kun ser skyggerne af. Og fra 
den samme fædrelandssang må I gerne kassere linien ”Ved 

jorden at blive, det tjener os bedst”!  

 
Sådan skal I bruge jeres bagage. I skal finde det værste og 

det bedste – det der skal bygges på, og det der skal kasseres. 

Og jeg er helt tryg ved, at I kan finde det værste og det 
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bedste, for vi skulle gerne her i skolen have gjort jer til ægte 

smagsdommere.  
 

Jeg ved godt, at ordet ”smagsdommer” politisk er blevet 

hængt ud som noget odiøst, men det kan kun være for at 
skjule den sandhed, at der er ”det bedste”, og at der er ”det 

værste”, for det allervigtigste er: Alt må ikke må ende med at 

være lige godt.  
 

Det kræver stillingtagen, det kræver engagement, det kræver 
jeg af jer, når I forlader min skole! 

 

”Det værste og det bedste” er også navnet på forfatteren 
Søren Ulrik Thomsens nyeste digtsamling. Her forsøger 

forfatteren at forholde sig tilværelsens mangfoldighed ved at 
finde de værdier, ved at vælge de ting, der gør livet umagen 

værd – og det skal være mine sidste ord til jer: 

 
”Det værste er at miste modet før en helt ny dag er begyndt”  

”Det værste er ikke den tid jeg har spildt med alle de idioter, 
men al den tid jeg har spildt på mig selv” 

 

”Det bedste er at jeg selv på de værste dage er nysgerrig 
efter i morgen” 

”At alting stadig kan ske er det bedste” – citat slut 

 
Det bedste er, at I nu er blevet studenter og hf’ere! 

  
Til lykke med jeres eksamen! 
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Translokationstale 2004 
 

Kære jubilarer, forældre, ansatte og ikke mindst xxx studenter 
og hf’ere. 

 
Kan man ikke på Espergærde Gymnasium og HF finde 

nutidens Palle From og Søs Nielsen?  

 
Sådan lød et spørgsmål til mig i februar fra en medarbejder på 

Nordisk film. Det handlede selvfølgelig om Krøniken og om 2 

af hovedpersonerne. Pludselig skulle 2 af jer måske træde ind 
i historien, gøre fortid til nutid, fiktion til virkelighed.  

Kort tid efter blev jeg ringet op igen med beskeden: Projektet 
er afblæst – Krøniken skal stå alene!  

 

Tilbage står spørgsmålet: Hvad var det, der fik en hel nation 
til at længes tilbage til en tid, hvor man sagde DE til hinanden, 

kørte med sporvogn og fik mælk i flasker? Hvorfor var før 
pludselig mere interessant end nu? 

 

Det paradoksale er jo, at vi lever i en tid, hvor det største krav 
til os hele tiden er at se fremad - og alligevel elsker vi 

Krøniken og genudsendelserne af gamle danske film – at 
gense Lille Per med tophuen eller lytte til ABBA’s 70’er-musik.  

 

Det samfund som I er opvokset i, som I lever i og som sikkert 
vil præge jeres ungdom er ”senmodernitetens tid” – for nu at 

bruge sociologernes udtryk. Det dækker over et samfund som 

fundamentalt er forskelligt fra jeres forældres og 
bedsteforældres samfund – ”krønikens tid”. Og det 

karakteristiske for det samfund, vores tid, er, at vi ikke tror, 
at fortid og erfaringer kan hjælpe os, når vi skal navigere i 

nutiden.  

Det er modernitetens vilkår, at vi bevæger os ad en tidslinie - 
hele tiden fremad helt ureflekteret styret af ord som: Du skal 

blive, du skal nå, du skal på vej, du skal videre. Læs bare 
stillingsannoncernes krav til nye medarbejdere: 

forandringsvillig, omstillingsparat, kreativ, innovativ.  

 

Moderniteten har med andre ord frisat os som mennesker – 
frisat os fra fortiden og traditionen. Vi er blevet frigjorte, 

sækulariserede – uden religion, lever i et samfund baseret på 

teknologi, forbrug og globalisering, hvor vi kan shoppe rundt 
og få tilfredsstillet vores mindste behov og lyst.  

 

Sociologen Zygmundt Bauman beskriver i en af sine seneste 
bøger ”Liquid Love”, hvorledes vi er trådt ind i en flydende, 

moderne tid, hvor intet er bestandigt – mindst af alt 
relationerne mellem os mennesker. Det er et samfund, hvor 

flere og flere vælger single-livet og al dets uforpligtethed - 

hvor net-dating og networking erstatter ”den eneste ene” og 
det sande fællesskab.  

 
For den enkelte betyder det, at man er mere autonom, mere 

sig selv end på noget andet tidspunkt i historien. At man 

skaber sin egen historie, at man hele tiden er opmærksom på, 
hvad man skriver i sit CV – hvem man skriver ind i sit CV. 

 
Sat lidt på spidsen: Sammen med studenterhuen fik I også 

jeres ”blå bog” – hvad slog I først op på – 

klassekammeraterne eller jer selv? hvad betyder mest for jer 
lige nu: eksamensbevisets 8-tal i oldtidskundskab eller den blå 

bogs halve side med den tekst og det billede, I for alt i verden 

ikke vil have jeres forældre skal se? 
 

Risikoen ved et sådant fokus på den enkelte og et sådant 
flydende samfund er selvfølgelig, at en række grundlæggende 

værdier sættes under pres og også bliver flydende. Derfor er 

vi nødt til at skabe regler for alt, og hvis noget ikke eksplicit er 
forbudt, så må det være tilladt, eller også må vi gå til en 

advokat med det. Vi stoler ikke længere på hinandens 
dømmekraft, vi stoler ikke længere på, at vi har de samme 

værdier. I sidste ende stoler vi ikke længere på os selv, så når 

noget går galt, så må vi have ekstern hjælp – hvor er min 
terapeut? 

 



 26 

Vi bevæger os fra at være samfundsborgere med pligter til at 

være samfundsbrugere, der stiller det evindelig spørgsmål til 
omgivelserne: Hvad har jeg ret til.  

 

Også i forholdet til andre mennesker sker der et 
paradigmeskift:  

Gør det mod andre før de gør det mod dig – bliver for let 

en livsstil og afslører, at modernitetens samfund har skabt en 
ny polarisering globalt og nationalt, og hvor det at være dansk 

er blevet en lokal livsform på globale betingelser. 
 

For globalt oplever vi jo netop, hvordan vi i den rige verden 

som verdensborgere af lyst bevæger os som turister over 
hele kloden, mens vi udnytter alle globaliseringens positive 

konsekvenser, mens alle de andre som fattige nomader af 
nød bevæger sig rundt i den samme globaliserede verden som 

konsekvens af  globaliserings negative effekter. Vi møder 

hinanden – turisten og nomaden – og sætter hinandens 
skæbne i relation. 

 
Nationalt ser vi også i højere grad en hverdag, hvor der er 

dem og os. De står udenfor og vil ind, når vi holder fest, de 

bor de steder, hvor vi ikke vil bo, de har intet bidrag til vores 
historie, synes vi.  

 

Aldrig har vi været så angste for dem, vi ikke oplever bidrager 
med noget, angste for dem, som måske vil tage det fra os, 

som vi synes alene tilhører os, fordi vi har skabt det. 
 

Måske var det denne angst, der fik os til at flokkes om TV-

skærmen til Krønikens trygge billede af et nostalgisk og trygt 
Danmarksbillede, som vi inderst inde godt ved, aldrig vender 

tilbage - for intet er som det var, og intet bliver som det er. 
 

Vi lever med andre ord ikke nødvendigvis i den bedst mulige 

af alle verdener - den næste bilbombe, det næste afslørende 
torturbillede kan ikke opvejes af historien i Her og Nu om 

tronfølgerparrets honey moon.  

 

Det er derfor jer – studenter og hf’ere – der skal gøre verden 

mulig igen. Og det gør I ikke ved kun at skrive jeres egen 
historie, for I er en del af vores historie. Den historie er også 

Krønikens Palle From og Søs Nielsen, men den er så meget 

mere, og det er vel egentlig det, vi gerne har skullet lære jer 
her på EG.  

 

For gymnasiets vigtigste rolle er at være bindeled mellem de 
to verdener – fortidens verden og modernitetens verden – to 

verdener, der kører med forskellig hastighed. På den ene side 
skal skolen være moderne og følge med samfundsudviklingen, 

give jer alle nutidens og fremtidens kompetencer – på den 

anden side skal skolen være skrækkeligt umoderne og sikre at 
fortidens erfaringer og værdier ikke forsvinder ved et enkelt 

tryk på ”Delete”.  
 

Forfatteren Ole Wivel, der døde for 14 dage siden beskriver i 

sit digt Domkirken i Køln dette paradokse møde mellem fortid 
og nutid - han skriver om 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 fortsætter senere: 
 

”Og dog er ingen uvidende om, 

At der findes toner, øret ikke opfatter”  
 

Det er de fælles værdier, der sikrer, at vi behandler hinanden 
ordentligt, at vi ikke bare lader polarisering og globalisering 

køre af sporet. Det er de fælles værdier, der danner grundlag 

for den moral, der gerne fortsat skal gennemsyre vores 
samfund, så vi alle kan få en historie – både vores egen og en 

fælles historie – en historie vi kan være bekendt. 
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Jeg ved, at I hver især har jeres historie og at den ikke kun er 

den blå bogs platheder. Hver især er I originale produkter af 
en fortid, og hver især skal I nu ud og skrive videre på jeres 

historie og CV. 

 
Prøv de ting, I skal prøve, men gør det ikke til en livsstil at 

shoppe rundt i livet – det er det for kort og for godt til – som 

forfatteren Peter Laugesen skriver et sted: 
 

Livet er en bog vi låner 
På det store bibliotek 

Og de får den aldrig tilbage. 

De råber om straf 
På overtid 

Men vi har solgt den 
Taget den ud af cirkulation 

For ingen andre skal leve det liv efter os 

Det er vores 
Og ingen har levet det før. 

 
 

Til lykke med jeres eksamen og held og lykke med fremtiden!   

- og glem ikke, at I alle en del af vores samlede Krønike! 
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Translokationstale 2005 
 

Kære jubilarer, forældre, ansatte og ikke mindst 243 
studenter og hf’ere. 

 
”Det handler om at være tryg!”  

Nej, det er ikke forsikringsselskabets reklamefilm med den lille 

kylling der reddes fra det store hjul. Det er et af tidens store 
paradokser:  

på den ene side dyrker vi det grænseoverskridende 

individualistiske: Cykel til Mount Everest og bestig det! eller 
kaster dig ned ad en bjergside i en indkøbsvogn som en anden 

jackass.  
På den anden side lukker vi os om os selv med kanon for alt 

det, vi prøver at gøre langtidsholdbart, fordi intet andet er det 

her i risikosamfundet.  
Behovet for tryghed er enormt, men vi siger det ikke højt, for 

vi vil ikke skydes i skoene, at vi er tryghedsnarkomaner. 
  

Ingen anden generation har vi på papiret forsøgt at gøre så 

trygge som jeres. Fra Blå stues omfavnende pædagoger, over 
folkeskolens moderlige klasselærer, til gymnasiets lektiehjælp 

og eksamens-angst-kurser.  
 

Vi laver registre over pædofile, så I ikke møder dem i 

sportsklubber, vi sætter webcameraer op i vuggestuerne, så vi 
kan se jer få skiftet ble i tide, vi laver DNA-registre, så vi altid 

kan finde de skyldige – og vi gør det for at I kan være trygge - 

og for at vi dermed kan være trygge.  
 

Det lyder som Big Brother, men så omdøber vi det hurtigt til 
Big Mother, og så er vi trygge igen. 

 

Big Brother var jo industrisamfundets metafor, der passede til 
et hierarkisk samfund, hvor alt blev styret oppefra.  

 
Big Mother er informationssamfundets – videnssamfundets 

metafor, udsprunget af et samfund, hvor den enkelte i langt 

højere grad kan og skal styre sig selv på baggrund af de 

ufattelige mængder information. 
 

Tesen er, at jo mere information vi får, jo tryggere bliver vi, jo 

bedre kan vi træffe de rigtige valg.  
 

Tanken er smuk og ideel, men den holder ikke og gjorde det 

slet ikke – og nu er vi ovre i det anekdotiske – den holdt slet 
ikke for den lille 1g’er der kom for sent til eksamen og stod 

ovre ved trappen med sin fine eksamensseddel i hånden med 
alle informationerne, pegede på trappen og spurgte mig: ”Er 

1. sal deroppe??” 

 
Vi kan godt grine af historien, men det, jeg oplevede, var en 

meget stresset 16-årig.  
 

At bruge ordet ”stress” om en 16-årig forekommer jo absurd, 

men ikke desto mindre var det virkeligheden.  
 

Når vi i dag oplever så meget stress, så skyldes det jo ikke, at 
vi har fået en større arbejdsbyrde – ingen knokler mere som 

fortidens industri og landarbejdere -, det skyldes, at vi alle 

oplever en voldsom afmægtighed affødt af forvirring, 
usikkerhed og mangel på overblik og kontrol.  

 

Vi stoler derfor ikke længere nok på os selv, vi stoler ikke 
længere på vores egen dømmekraft – vi er blevet utrygge.  

 
Derfor handler det om at blive tryg – tryg til at være sig selv, 

til at stole på sig selv.  

 
Men I unge står i dag yderligere i den situation, at I i det 

globale videnssamfund - for nu at bruge et af tidens hippe ord 
– er blevet dømt til livslang læring, til aldrig at finde 

trygheden i at være færdig med noget.  

 
Jo, nu er I blevet studenter og HF’ere, og I skal nok også blive 

færdige med jeres videregående uddannelse, men 

grundlæggende skal I fortsat blive ved med at lære nyt, for vi 
producerer hele tiden ny viden.  
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Det lyder som Sisyfos light og opleves også af mange som 

sådan. 
 

En anden forklaring på utrygheden finder man hos den tyske 

professor i pædagogik Thomas Ziehe. Han ser i sine seneste 
arbejder jer som produkter af det, han kalder 2. bølge 

aftraditionalisering.  

 
Min generation gjorde i 60’erne det første store oprør mod 

traditionerne. Hele vores ungdomsprojekt var netop at 
nedbryde tidligere tiders forstokkede traditioner i samfundet, i 

kulturlivet og primært i uddannelsessystemet. 

 
Vi gjorde oprør og følte en utrolig frisættelse og frihed med 

vores drømme og utopier. Vi røg hash, gik i underligt tøj, 
hørte høj musik, afprøvede det hele. Det var 

aftraditionaliseringen der ville noget. 

 
Det oprør mod vores traditioner og kultur ser jeg ikke hos jer i 

dag, for hvad er der tilbage af traditioner at bryde ned?  
 

Grænserne mellem generationerne eksisterer næsten ikke – 

unge og ældre går nu næsten i det samme tøj, vi lytter 
næsten til den samme musik, vores børn er ikke længere 

børn, men vores venner.  

 
Vi giver jer friheden og mulighederne uden at I behøver bede 

om dem.  
Vi giver jer et ubegrænset antal valgmuligheder, men vi stiller 

ikke mange krav til jer. 

 
Konsekvensen er, at mange af jer let kan føle afmagt og 

utryghed, fordi det derfor bliver så svært at finde sin egen 
identitet – og fordi I har fået en opfattelse af, at identitet er 

noget man kan vælge som så meget andet, man vælger. 

 
Som Michael Strunge siger i sit digt ”Livets hastighed”: 

 

Skifter hurtigt  
Til ny forklædning 

- jeg behøver forandringer 

Med livets hastighed 
 

Skifter farve 

Anarkistisk kamæleon 
- kaster masken 

Ændrer livsform 

 
I gymnasiet har vi forsøgt at lære jer NOGET, men mange af 

jer har brugt lige så megen tid på at blive NOGEN, og I har 
haft svært ved at afgøre, hvad der var vigtigst, fordi vi ikke 

har været gode nok til at fortælle jer, at man ikke kan blive 

NOGEN uden at kunne NOGET. 
 

-- 
 

Når tilbudene bliver for mange, bliver det derfor også svært at 

motivere sig selv til at holde fast ikke kun i sin identitet men 
også i alle de valg vi stilles overfor. Så sker det tit, at vi i langt 

højere grad giver udtryk for, hvad vi IKKE vil, frem for hvad vi 
vil.  

 

I sin sidste debatbog med den lange titel ”Kritik af den 
negative opbyggelighed” peger digteren Søren Ulrik Thomsen 

på risikoen ved ikke at ville noget, altid at være unødig kritisk. 

Han siger bl.a.: 
”I dag ledes der med lys og lygte efter nogle positive 

statements, som man kan pege fingre ad og gøre oprør mod” 
– og han fortsætter: 

 

”Hvor det tidligere var vigtigt for en kronikør eller 
læserbrevsskribent at lægge vægt bag ordene ved at henvise 

til sin faglige autoritet, sin politiske eller økonomiske pondus, 
er det i dag lige så vigtigt, at man kan påstå sig udenfor det 

etablerede”. 

 
Søren Ulrik Thomsens pointe er, at når man vælger den 

negative position, hvor man er principielt skeptisk og 

automatisk kritisk, men aldrig viser hvad man står for og går 
ind for – den position giver mange fordele: 
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Man kommer til at se ud som om man er svimlende dygtig og 

intelligent, fordi omverdenen tror, man ved alt om det, man så 
skråsikkert kritiserer, alt det som man ikke vil.  

 

Men når fortiden er blevet smidt overbord, når den 
nødvendige viden ikke er til stede, så er kritikken og 

skepticismen ubrugelig til at nå målet. 

 
Det er jo H.C. Andersen-år, og han var jo elev på Helsingørs 

Lærde skole, som nu hedder Espergærde Gymnasium og HF 
,og den samme pointe finder man i mange af hans eventyr. I 

skal få slutningen af eventyret Klokken: 

 
”Den hele Natur var en stor hellig Kirke, hvori Træer og 

svævende Skyer vare Pillerne,  
Blomster og Græs det vævede Fløiels Klæde  

og Himlen selv den store Kuppel:  

deroppe slukkedes de røde Farver, idet Solen forsvandt, men 
Millioner Stjerner tændtes,  

Millioner Diamant-Lamper skinnede da,  
og Kongesønnen bredte sine Arme ud mod Himlen, mod Havet 

og Skoven,  

- og i det samme, fra den høire Sidegang, kom med de korte 
Ærmer og med Træskoe den fattige Confirmand; han var 

kommen der ligesaa tidlig, kommen der ad sin Vei,  

- og de løb hinanden imøde og holdt hinanden i Hænderne i 
Naturens og Poesiens store Kirke, og over dem klang den 

usynlige hellige Klokke, salige Aander svævede i Dands om 
den til et jublende Halleluja!” 

 

Derfor studenter og hf’ere: Det handler IKKE kun om at være 
tryg i den banale forstand! Det handler om at turde gå sin 

egen vej og klare forhindringerne undervejs.  
 

Hvis I skal forstå verden og dermed jer selv - hvis I skal 

ændre verden – og det skal I! Så koster det, som det kostede 
for kongesønnen og konfirmanden at nå frem til målet. 

 

Det koster ufattelig energi at forstå verden som den var og 
som den er  

det skulle I gerne have lært her,  

og hvis I ikke har, så er det jeres skyld, og så er det vores 
skyld! 

 

Men det koster også at finde de positive ting i det der var og 
er, holde fast i dem og bruge dem konstruktivt til at skabe en 

bedre fremtid.  

 
Så lov mig derfor - når I om lidt forlader Espergærde 

Gymnasium og HF – lov mig, at I aldrig ukvalificeret siger ”det 
vil jeg ikke” men altid kvalificeret siger ”Det vil jeg!” 

 

 
Til lykke med jeres eksamen! 
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Translokationstale 2006 
 
Kære studenter og hf’ere 

 
Inde på mit kontor står der en stor kasse med cykellygter. 

Afsenderen er Bertel Haarder.  

”Til de lyse hoveder blandt studenterne og hf’erne” 
Problemet er at han kun har sendt 70 lygter - han ved ikke, 

hvor mange lyse hoveder der er på EG.  

 
Lygterne er en reklame for ingeniøruddannelserne. Et forsøg 

på at gøre flere interesserede i naturvidenskab.  
Projektet er udsprunget af globaliseringsrådets anbefalinger: 

Danmark har brug for danske ingeniører, hvis vi skal klare os i 

konkurrencen og sikre fremtidens velfærd.  
 

Tankegangen er desværre forældet og har bund i 
industrisamfundet. Globaliseringen handler jo netop om at 

udnytte den globale viden og arbejdskraft. Der er mange 

ingeniører i Kina og i Indien, og sandsynligheden for at I og i 
hvert fald jeres børn kommer til at arbejde i en indisk eller 

kinesisk ejet virksomhed er meget stor - og jeg sagde 
sandsynligheden ikke risikoen. Globaliseringen er jo netop 

jeres mulighed for at sprænge rammer, sprænge 

landegrænser, gå ud over jer selv. 
 

Og alligevel har cykellygterne en mening – de er faktisk 

geniale, ingen friktion, nyeste teknologi, smart design. De 
repræsenterer den gode idé, innovation på et højt plan, 

udviklet af unge mennesker, der ser muligheder og ikke 
begrænsninger og dermed er med til at skabe fremtiden. 

Skabt af unge mennesker der fik muligheden, skabt af unge 

der tog muligheden. 
  

Det er så nemt at se begrænsninger - at begrænse 
muligheder. Måske er det den gamle vestlige verdens største 

problem, at vi har så mange forbehold over for forandring, at 

vi bliver snævre, egoistiske og i værste fald nationalistiske.  
Måske fordi vi er ved at blive nationer med flere ældre og 

færre unge, måske fordi vi frygter, at andre kulturer og nye 

generationer skal tage for stor en del af vores velfærd og 
vores privilegier fra os.  

 

Det fik de unge i Frankrig til at demonstrere, det er ved at 
skabe grobund for et nyt ungdomsoprør rundt om i Europa.  

 
Vi oplever i stigende grad, at værdier vi troede universelle, 

kommer til debat. Demokrati, frihed, ytringsfrihed, 

nationalstat, enhedskultur, fællesskab er ikke længere 
grundpillerne i vores selvforståelse og kultur, men skal 

defineres på ny i forhold til en virkelighed, vi ikke altid forstår 
- eller vil forstå.  

 

Vi oplever, at vores verdensbillede demonteres og skal bygges 
op på ny. Som den nu aldrende polske filosof Zygmundt 

Baumann siger:  
”Vi savner fællesskabet, fordi vi savner sikkerhed, en størrelse 

der er af afgørende betydning for et lykkeligt liv, men som 

vores verden i stadig ringere grad formår at tilbyde og 
efterhånden kun modvilligt stiller os i udsigt. Usikkerheden 

påvirker os alle, nedsænket som vi er i en flydende og 

uforudsigelig verden præget af deregulering, fleksibilitet og 
konkurrence”.  

 
Det kan være en af grundende til, at vi i dag taler så meget 

om vores rettigheder:  

retten til SU, retten til dagpenge, retten til efterløn.  
 

Med ”retten til” forsøger vi at skabe sikkerhed og orden i det, 
vi oplever som kaos. Ordet ”pligt” har mistet sin betydning, 

virker underligt gammeldags, konservativt.  

 
Den nye pave, Benedikt den 6, har udtalt: ”Måske skulle man i 

dag supplere læren om menneskerettighederne med en lære 

om menneskepligterne og menneskets grænser.”   
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Men hvis vi lader usikkerheden vinde, hvis vi aldrig vil opgive 

en rettighed, hvis frygten for nutiden og angsten for fremtiden 
vinder, så er vi alle tabere, for så udvikler vi os ikke.  

 

Derfor er det så vigtigt ikke at lade sig skræmme af 
forandringer – derfor er det så vigtigt at fastholde troen på 

fremskridtet.  

 
Ikke at tro på fremskridtet, kun at kræve sin ret - er 

passivitet.  
Hvis man bevidstløst lader sin frie vilje begrænse af alle 

mulige forbehold, så mister man friheden til at træffe valg, der 

kan give tilværelsen mening.  
 

Men vores valg er betinget af utallige hvis’er.  
Der er de dårlige hvis’er, hvor man kigger tilbage:  

”hvis bare jeg havde gjort sådan, så prik prik prik,  

”hvis bare jeg havde læst lidt mere på lektien”,  
hvis bare jeg ikke lige var kommet op i det”  -  

 
Sådan en tænkning kan man ikke bruge til noget, og der er 

kun et svar hentet fra en billedbog, jeg læste som barn: 

Der stod: ”Sket er sket. Verden går fremad og man skal ikke 
lade sig kyse”.  

 

Nej, det er de fremadrettede positive hvis’er, der skal stå på 
jeres dagsorden – det legende, hypotetiske HVIS, som sætter 

jeres fantasi i gang,  
så I afprøver jer selv og ikke stivner i et bestemt billede,  

så jeres opstillede hypoteser går i opfyldelse.  

 
Det er det der skaber – ikke kun den geniale cykellygte – det 

er det der skaber jer og jeres fremtid. 
Som fysikeren Robert Havemann sagde engang: At begynde 

på det udsigtsløse er at forandre verden. 

 
Men hvis man nu ikke magter at gøre den positive bevægelse, 

hvis man kun lader det negative styre, så prøver man at finde 

nogen eller noget at skyde skylden på.  
 

Det er nogens eller nogets skyld, at det er gået sådan. Og 

med placeringen af skyld kommer den ufrugtbare, blinde 
vrede. I essayet ”Den satans religion” fra 2004 skriver 

digteren Henrik Nordbrandt:  

 
”Jo mere absurd en påstand er, jo større fanatisme skal der til 

for at forsvare den. Inderst inde ved den troende godt, at 

hendes/hans tro er løgn, og må derfor med næb og klør 
angribe enhver, der betvivler den, på samme måde som det 

sårede barn må forsvare den far, der har gjort det ondt”.  
 

Et sådant udgangspunkt vil aldrig kunne skabe dialog og 

udvikling, men kun had og begrænsning. 
 

Og jeres største udfordring bliver netop at håndtere dialogen 
og være med til at tage ansvaret for den grænseløse verden. 

Det er ikke nogens skyld, men det er vores alle sammens 

ansvar.  
 

Det er en stor gave at have så megen frihed, som I har, men 
det er også en udfordring, for den stiller krav til jer om netop 

ansvar og engagement. I skal overvinde frygten for det 

ukendte, I skal kunne indgå i dialogen uden fordomme,  
for møder I verden med fordomme, bliver I selv mødt med 

fordomme.  

 
Mange af jer vil snart tage ud på den store dannelsesrejse, 

ruten er lagt, Lonely Planet ligger klar med sine oplysninger 
om, hvor man på den anden side af jordkloden kan man møde 

præcis de samme mennesker, som man omgås til daglig  

– valget er blot om man skal højre eller venstre vej rundt om 
jorden.  

 
Skrot Lonely Planet! Mød verden på jeres egen måde, mød 

den som mødte I den for første gang, mød den som Johannes 

V. Jensen gjorde i 1902. 
 

 – jeg bruger citatet tit, for det er noget af det smukkeste 

skrevet på dansk:  
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Han skriver:”Jeg vågnede tidligt om morgenen og da jeg så ud 

af det åbne koøje stod der ligesom en høj, dejlig sky, men det 
var ikke en sky, det var Fusijama” og han fortsætter:  

”Da jeg så Fusijama brast den sidste drøm om en anden 

tilværelse end den der er. Jeg begreb, at den højere verden, vi 
stunder imod, kun kan være netop den, der er, men at vi 

aldrig i det givne øjeblik er nået op til den, at vi til daglig er 

blinde for den”. 
 

Lov mig derfor aldrig at tænke, som en person hos digteren 
Pia Juul: ”Men jeg ville heller ikke det jeg ville, og det jeg ville, 

vidste jeg ikke hvad var”, men når I har set jeres Fusijama, så 

skriv hjem til mig og vis mig, vis mig at årene i gymnasiet har 
givet jer den dannelse og den faglige og menneskelig ballast, 

der gør, at I ikke ureflekteret vil overtage verden som den er, 
men har set og forstået det, I vil gøre den til! – og gør det så! 

 

Og hvad med cykellygterne? De røde og hvide, de danske.  
 

Hver klasse får et sæt, og når I sidder i vognen, så finder I ud 
af, hvem i klassen der skal have dem, - ikke nødvendigvis det 

lyseste hoved, som Bertel Haarder ville have, men ham eller 

hende, der kan bruge dem til at finde den rigtige vej. 
 

Til lykke med jeres eksamen! 
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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.  



 35 

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 
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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. 
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Translokationstale 2008 
 
Kære studenter og hf’ere 

 
Jeg har 6 venner på facebook. Det er da bedre end ikke at 

have nogen….  

 
Hvorfor tjekker vi vores facebook flere gange om dagen? Det 

gør vi, fordi vi vil ses – derfor spørgsmålene:”Hvor mange 

venner har du på facebook?” ”Var du til audition i X-factor?”   
Mulighederne for synlighed er utallige i den medieskabte og 

virtuelle virkelighed.  
Vi vil alle ses, at blive overset er det værste - med mindre 

man er Harry Potter og har taget sin usynlighedskappe på. 

Men det er en falsk og overfladisk synlighed, men desværre 
også en synlighed, vi alt for ofte lader os forføre af.  

 
Ægte synlighed bygger og anerkendelse hænger sammen. Det 

handler om at blive anerkendt for det vi er værd, det handler 

om, at andre er klar over, hvad vi er værd – det så vi som 
temaet i forårets arbejdskonflikt. 

Vi bliver vrede, når vi oplever, at andre behandler os, som om 
vi var mindre værd, vi bliver til gengæld stolte, når vi bliver 

anerkendt for det, vi virkelig er værd. 

 
I dag har I studenter og hf’ere derfor al mulig grund til at 

være ægte stolte over jer selv. I er blevet anerkendt, af 

censorer, af eksaminatorer, af jeres kammerater, af jeres 
familier. I har vist jeres værd, og det er ikke gået ubemærket 

hen, og hvis nogen alligevel ikke skulle vide, at I er blevet 
studenter, så bærer I den hvide hue og får anerkendende smil 

fra dem, I møder. Om 14 dage pakker I huen væk, men I kan 

gøre det med bevidstheden om, at det I gjorde her på EG blev 
set, hørt og anerkendt – derfor er det så vidunderligt at blive 

student. 
 

Ægte synlighed, ægte anerkendelse handler også om at blive i 

stand til at gøre en forskel. At ville noget med sig selv, at ville 

noget med andre, at ville noget med verden. Det handler om 

at kunne stille de rigtige spørgsmål, at turde stille de rigtige 
spørgsmål. Det er det der har været gymnasiets opgave, men 

hvis gymnasiet kun har givet jer svarene, så har vi fejlet. ”Der 

står skrevet…” er den farligste start på en sætning, der findes, 
og så er det lige meget om det er i Biblen, Koranen eller en 

tilfældig lærebog. 

 
Jeg er sikker på, at I alle sidder med spørgsmål, der rækker 

ud over jer selv. Og ikke alle spørgsmål har et umiddelbart 
eller entydigt svar, men de skal stilles, for det er 

spørgsmålene, der forandrer verden: 

• Hvorfor skal unge danske soldater dø i 
Afghanistan? Og hvorfor fortrænger vi det? 

• Hvorfor har kulturer og religioner så svært ved at 
mødes?  

 

Jeg kunne blive ved, og hvor mine spørgsmål slutter, tager 
jeres over. Og hvis der ikke findes et svar, så vær med til at 

gøre spørgsmålet overflødigt – det er jeres personlige ansvar. 
 

Men begrebet ansvar har fået mange betydninger: 

”Jeg køber økologiske æg” – Jo, det gør jeg også, men 
udsagnet er udenrigsministerens svar på spørgsmålet: 

”Hvordan tager du personligt ansvar?” En række kendte 

mennesker formulerede for 1 måned siden deres ansvarlighed.  
”Jeg slukker lyset i ministeriet”, sagde Bertel Haarder.  

 
Spørgsmålene kom på baggrund af regeringens kampagne for 

at danskerne skal tage mere personligt ansvar. Man har derfor 

nedsat et ”ministerudvalg for Personligt Ansvar”. 
  

Nu kan vi godt grine lidt af politikernes svar som i mediernes 
sædvanlige forkortning af virkeligheden kommer til at fremstå 

som tåbelige, men spørgsmålet om, hvad der er vores 

personlige ansvar er relevant nok.  
Hvad er mit ansvar, hvad er dit ansvar, hvad er Statens 

ansvar? Sagt lidt pompøst:  

”Det er centralt for hver af os at huske, at enhver medborgers 
passivitet, ligegyldighed og ansvarsløshed påvirker kvaliteten 
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af det liv, de mennesker vi omgås, får. Det påvirker vores 

fælles hverdag og i sidste ende det fællesskab og det 
samfund, vi skal udvikle. ” 

 

Problemet er imidlertid, at det ikke er en kommission nedsat 
af regeringen, der skal stille spørgsmål og give svar om 

personligt ansvar. Det skal komme fra os selv. Det personlige 

ansvar skal aldrig defineres, udliciteres eller styres af staten – 
det er mit, det er dit, det er jeres - og ingen andres. 

 
Jeg fortæller nogle gange historien om en mand, der lænede 

sig op af en mur. Pludselig kom der et jordskælv, muren 

begyndte at falde sammen, og mursten dryssede ned rundt 
om ham.  

Hvad skulle manden gøre? Klage over byggesjusk?, Fortvivle 
over, at det altid var ham det gik ud over? Eller se at komme 

væk i tide? 

 
Historien gentog sig som virkelighed sidste år ved skriftlig 

eksamen. En fortvivlet elev stod foran mig lige inden eksamen 
skulle starte, hans verden var brudt sammen, for som han 

sagde: ”Min mor har ikke lagt mit printerkabel ned i min 

taske”. Jeg kunne ikke lade være med at grine af den stakkels 
elev og fortalte alle i lokalet historien. Jeg forventede et 

latterbrøl – det kom ikke, der blev helt stille…… og jeg kunne 

læse i manges øjne, at her havde ”mor” ikke levet op til det de 
mente, var hendes personlige ansvar. Måske er det derfor, jeg 

næsten altid begynder et svar med: ”Hvad har du selv gjort?”   
 

Bag det lidt rå spørgsmål - og sagt med et smil - ligger mit 

personlige ansvar – ansvaret for jer.  
Mit ansvar, gymnasiets ansvar er jo netop at lære jer at tage 

ansvar, at tage stilling, at give jer handlemuligheder, at 
præsentere jer for værdier, viden, kultur, at opøve jeres evne 

til at skille skidt fra kanel, at frigøre jer og udvikle jer, så 

fremtiden er en mulighed og ikke en trussel – når mor ikke er 
med. Det handler om at gøre jer synlige i verden, det handler 

om at gøre jer i stand til at se verden på den rigtige måde.  

Men hvad er det for en verden og en fremtid jeg om lidt skal 

sende jer ud til? Og har vi gjort det godt nok? Vi har prøvet, 
Undervisningsministeriet har prøvet: 

 

”Med forudsigelser prøver mennesker at mindske uvisheden 
om fremtiden, så de kan handle bedre i nutiden”. Sådan 

starter årets opgave til studenterne i almen 

studieforberedelse.   
 

En cd-rom fyldt med hele og halve sandheder satte fokus på 
beskrivelsen af fremtiden gennem tiderne.  

I har lavet synopser, I har alle været til eksamen i AT, I har 

alle været tvunget til at forholde jer til fremtiden og de måder 
vi forudsiger den på afhængig af, hvor vi placerer os inden for 

de forskellige fagområder, og I har gjort det rigtig godt! 
Selvstændigt, med overblik, engageret.  

Og I ´har gjort det på trods – på trods af at være de første 

studenter efter reformen, på trods af at alt var nyt for alle, på 
trods af afstanden mellem undervisningsministeriets 

embedsmænd og gymnasiernes virkelighed. Det viser jeres 
potentiale, så hvis jeg skulle komme med en forudsigelse 

skulle det være: ”Når de første studenter efter 

gymnasiereformen kan så meget, så er det ikke klimapaneler, 
Al Gore og Al Queda der vil sætte fremtidens dagsorden, så er 

det jer!” 

Men hvorfor skal man også være uvis på fremtiden, som 
formuleringen i AT-opgaven lyder. Måske fordi den er skrevet 

af en kedelig gammel embedsmand i et støvet ministerium 
langt fra virkeligheden og repræsenterende en traditionel 

tænkning om det ukendte som det farlige. Så hellere den 

spontane oplevelse:   
”Pludselig befandt vi os midt i et overraskende landskab: 

Lysende, hvide sandbakker til alle sider, vindblæste, små 
træer der stod og vred sig under den åbne himmel. Vi hev 

frydefuldt efter vejret, som om vi dykkede op efter luft efter 

alt for lang tid under vandet.” 
Sådan indleder Naja Marie Aidt novellesamlingen ”Bavian”, 

som hun fik Nordisk Råds litteraturpris for i år.  
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Det er ikke mere end 3 måneder siden alle jer studenter og 

hf’ere sad i dette rum og lyttede til hende. Fascineret over en 
kunstner, et nærvær, en indlevelse og en tilgang til 

tilværelsen til voksenverdenen ”Vær ikke frygtsom, det er 

barndommens musik der spiller dig et puds”, sagde hun til jer 
i et af sine digte. 

  

Hun talte jeres sprog, var uakademisk, var 
grænseoverskridende mellem genrer og medier. Hun 

repræsenterede forudsigelsen af fremtiden - ikke utopien, ikke 
dystopien, men den fremtid som opstår, når man blander 

fortidens mangler og kvaliteter med fremtidens muligheder og 

trusler. 
 

Filosoffen Lars Henrik Schmidt udtalte for nylig: ”Vi kommer 
mere og mere til at leve i et nypuritansk samfund, hvor vi 

vogter på hinanden i stedet for at puste til hinandens glæder. 

Vi er optaget af, hvad andre gør forkert i stedet for at se på, 
hvad andre skaber af muligheder for os”.  

 
Der er kun jer studenter og hf’ere, der kan gøre den 

forudsigelse til skamme – derfor: 

Om lidt går I ud af de gule døre, jeg går ikke med, jeres 
lærere går ikke med, far og mor står og vinker når vognene 

kører. Se på hinanden, se på de muligheder I hver især har, 

tro på jer selv, vær tro mod jer selv og jeres fællesskab. Det 
er jeres fremtid, men glem ikke barndommens musik,  

 
- og venner er ikke noget man kun har på facebook. 

  

Til lykke med eksamen.
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Translokationstale 2009 

 
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. 
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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 
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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. 
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Translokationstale 2010 

 
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.  
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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.  
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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. 
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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. 
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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 
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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! 
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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. 
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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.  
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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! 
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-- 
 

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! 
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