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1.
Jeg ser frem til dagen i dag, dimissionsdagen, hele året, for det er nemlig i dag, at jeg har 
mulighed for at ønske jer et stort, stort til lykke med veloverstået studentereksamen.

Jeg har altid syntes, at vi, der har vores arbejde i gymnasieverdenen, er privilegerede. De fleste 
andre arbejder bare derud af, hvor den ene dag tager den anden, kun afbrudt af lidt ferie engang 
imellem. Men vi stopper op hvert eneste år og holder eksamen. Selv om der nok skal være nogle 
af jer, og såmænd også af jeres lærere, der synes, at det har været nogle hårde uger og måneder, 
så er det altså en god ting, at vi kan samles her og fejre resultatet af årets arbejde: jer og jeres 
eksamener.

Så kære studenter, hjertelig til lykke med huerne, og med jeres eksamen. Til lykke med, at I 
klarede det, til lykke med, at I bestod. Vi er alle rigtig stolte af jer!  I kom i mål, og jeg har stor 
respekt for jeres indsats og resultater. Og også et stort til lykke til jeres forældre, som sidder her i
dag og er glade og stolte. Det samme til jeres dygtige lærere, for uden dem var det heller ikke 
gået.

Om lidt skal I have jeres afgangsbeviser. Jeg tror, at I føler jer lettede over den overståede 
eksamen. Nogle af jer er stolte, enten over et fremragende resultat – eller bare over at det gik 
bedre end frygtet. Enkelte er sikkert glade for, at det – trods alt – lykkedes at komme igennem. 
De 3 år, I har været her på skolen i gymnasiet, har rummet alt det, som udgør et gymnasieliv: 
Mange forskellige fag, hårdt arbejde, tidlige morgener, sene nætter, sjov i gaden, studieture, 
karakterer, masser af klausurer, modspil og medspil, fester, kærester, kammeratskab, inspiration, 
øget forstand, faglige indsigter. Lagt sammen giver det modenhed, livsduelighed, selvstændighed
og dannelse.

2.
Og nu sidder I så her og er både glade, vemodige og en smule nervøse. For hvad nu? Mange af 
jer vil ikke mere se den, I lige nu sidder ved siden af. Og hvad skal jeg gøre af mig selv, når 
festlighederne snart er forbi? Jo, planer kan man nok have, men holder de? Sjældent har 
fremtiden været så nærværende for jer. 

Med Benny Andersen, som mange af jer sikkert har stiftet bekendtskab med i dansktimerne, vil 
jeg derfor i dag sige til jer:

Skål

Venner

lad os drikke

og se på hinanden

Spar ikke på venlighed



Vi ved ikke hvem af os

der først vil blive til ingen

eller noget ufattelig andet

men i dag kan vi nå hinanden

og høre hinandens latter

Det må vi benytte os af

Drik ud

men langsomt

opmærksomt

Spar ikke på angst og venlighed.

Lad mig give nogle få eksempler på den fremtid, der allerede er over os, og som kun kommer til 
at forandre verden hurtigere og hurtigere. Hvor det umulige bliver muligt. Det er den verden, I 
skal ud i nu. Og jeg må sige, at jeg misunder jer, for det bliver ikke kedeligt. 

Hvis en patient i dag har et dårligt hjerte, skærer en kirurg brystkassen op og erstatter det dårlige 
hjerte med et bedre. Om 20 år vil den praksis nærmest blive betragtet som det rene heksedoktori. 
Næh, i stedet får patienten en særlig virus, som går ind og ændrer i cellerne, så der i brystkassen 
vokser et nyt hjerte frem, der kan erstatte det gamle. 

Eller hvad nu, når vi om få år bliver i stand til at bygge en robot, der er mere intelligent end os 
selv. Der igen kan bygge en robot, der er mere intelligent end den selv, osv.? - Den berømte 
engelske fysiker Stephen Hawking har om nogen råbt op om, at det er på høje tid, vi alle gør os 
parate til at tage denne udfordring op.

Eller hvad med den forudsigelse, der siger, at i løbet af de næste 10 år vil 40% af alle verdens 
store firmaer være forsvundet, - ofre for det man kalder ”disruptiv innovation”, altså at nye, små 
aktører udkonkurrerer de store, veletablerede virksomheder, fordi de ændrer spillereglerne for en 
bestemt produkttype grundlæggende. Kendte eksempler er filmproducenten Kodak, som gik 
konkurs, fordi de ikke kom med på den digitale vogn, eller videobutikkerne, der lynhurtigt tabte 
til streamingtjenesterne. Lige i øjeblikket er der fokus på Uber og Airbnb der vil gøre tilværelsen 
usikker for hhv. de etablerede taxa-tjenester og den professionelle hoteldrift.

Vi lever i en tid, hvor de politiske udfordringer tårner sig op og i høj grad kalder på visioner om 
det samfund, man ønsker om 10, 20 eller 50 år. Særligt klimaforandringerne og de deraf følgende
udfordringer som krige, flygtningestrømme og fattigdom. Og behov for bæredygtig energi, 
bæredygtigt forbrug, renere drikkevand og renere verdenshave. - Hvor skal løsningerne komme 



fra?

Skal de komme fra unge mennesker, der har det som ham, der for ikke så længe siden optrådte i 
Günther Jauchs ”Wer wird Millionär?” Spørgsmålet i udsendelsen lød noget i retning af: hvornår 
blev DM’en indført (altså i Vesttyskland). Det vidste den unge mand ikke, og da han fik svaret 
(1948), reagerede han ved at protestere: jamen da var jeg jo slet ikke født, så hvor skulle jeg vide
det fra? Underforstået – det interesserer mig ikke. Jeg interesserer mig kun for ting, jeg selv har 
oplevet.

3.
For nylig døde Anker Jørgensen, som var statsminister i Danmark for ca. 40 år siden. Han var 
rigtig arbejder, uden boglig uddannelse. Men efter sigende indledte han hver dag med at læse 50 
siders skønlitteratur. For ham gav det som politiker, med ansvar for sit land, en dyb mening at 
følge de nyeste bevægelser inden for kunst og kulturliv, fordi der her blev tematiseret nogle 
væsentlige erfaringer om, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan fremtidens samfund 
skulle formes. 
Siden den tid har man måske haft en vag forestilling om, hvad de efterfølgende statsministre har 
tænkt og ment, men ellers er billedet, at de har kunnet finde på hvad som helst, hvis det skulle 
flaske sig.

Skal man sige det lidt firkantet, synes de ledende politikeres hovedinteresse i dag at være 
regneark. Nødvendighedens politik tillader ikke de store kulturpolitiske visioner, og moderne 
kunst og litteratur bliver ikke længere anset som et reservoir, man kan dykke ned i for at få 
indblik og indsigt, og som kan bidrage til at give kraft, næring og udsyn til det politiske liv og 
udstikke visioner for samfundet. Forestillingen om, at man bliver dannet eller forædlet ved at 
beskæftige sig med kunst og kultur, er på retur. Fortrolighed med de sociale medier er for dem 
vigtigere. Interessen for kunst og kultur er en privat hobby, som ikke har nogen privilegeret 
status, og som derfor i princippet ikke er anderledes end at dyrke madlavning, blomsterbinding 
eller at gå til fitness.

Selv om mange politikere helt sikkert ikke er så småtkørende, som det kunne se ud til, og som 
især medierne gør dem til, så er de tydeligvis ude af stand til at afstikke pejlemærker for den 
fremtidige udvikling. De kan ikke levere de nødvendige løsninger. Se blot på den seneste 
udvikling i Storbritannien. 

4.
I 1945, lige før og i årene efter afslutningen af 2. verdenskrig blev der truffet store politiske 
afgørelser mellem de krigsførende sejrherrer om, hvorledes verden, ikke mindst Europa, skulle 
udvikle sig i de efterfølgende år, efter de fascistiske og nazistiske regimers nederlag. Som I ved, 
blev det starten på den kolde krig, hvor verden blev delt i 2 blokke, den amerikansk-ledede 
vestlige verden, med dens demokratiske idealer og den sovjetisk ledede østblok, der byggede på 
kommunistiske idealer. Et af resultaterne blev Kul- og Stålunionen, der senere udviklede sig til 
EF og EU.

I Danmark, der i mindre format også havde været truet af antidemokratiske kræfter, opstod der i 
årene efter 1945 en intens debat om, i hvilken retning demokratiet nu skulle udvikle sig.



En af de førende debattører hed Hal Koch. Han er siden blev citeret vidt og bredt som den, der 
viste vejen for den demokratiske linie, der kom til at herske i Danmark i sidste halvdel af det 20, 
århundrede. Jeg citerer nogle linier af ham:

"I det store og hele findes der kun to veje til at finde en løsning på konflikten mellem forskellige 
interesser: Man kan slås sig til rette, hvilket vil sige, at det bliver den stærkeres vilje, som råder; 
således går det til i junglen; ofte er det imidlertid vanskeligt at se forskel på menneskers og 
jungledyrs optræden. Man kan tale sig til rette, hvilket vil sige, at man gennem en samtale 
mellem de stridende parter søger at få sagen alsidigt belyst, og at de samtalende parter virkelig 
bestræber sig for - det må ikke glemmes - gennem samtalen at nå til en rigtigere og rimeligere 
forståelse af konfliktens problem.

Dette er demokrati. Det er samtalen (dialogen) og dens gensidige forståelse og respekt, som er 
demokratiets væsen. Hvor dette glipper, vil man uvægerligt falde tilbage til magtkampen. 
Således forstået er demokratiet noget langt mere omfattende end en bestemt samfundsmæssig 
styreform".

Danmark bliver ofte nævnt som mønstereksempel på en vellykket dannelsesproces af nation og 
stat. En nation er et forestillet fællesskab. Selvom alle medlemmer af et nationalt fællesskab ikke
kender hinanden, så har hvert enkelt individ alligevel en forestilling om et indbyrdes fællesskab. 
Det er fx det der muliggjorde, at eliten i København for mere end 100 år siden kunne anerkende, 
at en statsminister kunne komme fra Ringkøbing på Jyllands Vestkyst og stå i spidsen for en ny 
revolutionerende regering. Eller at man over skatten er villig til at hjælpe mennesker i nød, som 
man ikke kender, blot fordi de er en del af fællesskabet.
Man kan indkredse Danmarks særpræg derhen, at den demokratiske proces er startet nedefra, i 
folket, gennem folkelige bevægelser, og ikke – som oftest i andre nationer, hvor der er sket en 
nationbuilding - oppefra, styret af samfundets elite.

5.
Demokrati i Danmark er andet og mere end 3 ulve og et får, der stemmer om, hvad de skal have 
til aftensmad. Demokrati er en aldrig afsluttet samtale, som ikke kan lukkes ned af flertallet på 
de 3 ulve med henvisning til, at nu er det altså spisetid. Demokrati er ikke først og fremmest en 
styreform, men en livsform, der skal tilegnes. Det drejer sig om et sindelag, der skal bibringes 
hvert nyt slægtsled. Det sker gennem uddannelse, engagement i samfundets indretning, ved 
deltagelse i offentlig samtale, medlemskab af foreninger, osv.

Derfor er det ikke en farbar vej, når dagens politikere og ledende erhvervsfolk så indædt forsøger
at styre, hvilken vej I unge skal følge, når I vælger jeres fremtidige livsbane. Når politikerne 
gennem lovgivning presser jer til at skynde jer med at blive færdige med jeres uddannelser, så I 
kan blive slaver i konkurrencestaten og optimere den samfundsøkonomiske vækst. Når de gør, 
hvad de kan, for at tvinge jer til at vælge det, som der lige nu efterspørges: økonomi, teknik og 
ingeniøruddannelser. Og truer jer til ikke at vælge det, som ligger samfundet til last og påstås at 
føre til arbejdsløshed og ulykkelige skæbner, de tænker især på humaniora og kreative retninger.



Der er bestemt ikke noget galt i at følge de gode råd – faktisk kan de tekniske og merkantile 
uddannelser være endog særdeles spændende og kreative. Der er heller ikke noget galt i at ville 
undgå arbejdsløshed og at ville sikre vores alle sammens velfærd. Det er faktisk gode og 
agtværdige hensigter. Men pointen er, at I selvfølgelig ikke skal gå i den retning, hvis I ikke 
brænder for det.

Vi har i høj grad brug for alle mulige andre uddannelser også. Ikke mindst humaniora, fordi det 
omfatter vidensfelter, hvor refleksion og tvivl er vigtig, hvor samspillet mellem personlig 
udvikling, indsigt, erfaring og eksakt viden og kunnen er grundelementet. Den vej uddannes 
mennesker, som tør stille nye spørgsmål til de problemstillinger, som fremtidens 
modsigelsesfyldte udfordringer rejser, uden nødvendigvis at nå frem til et facit efter de første 
indskydelser. Mennesker, som kan indgå i meningsfulde samtaler og bidrage med engagement i 
demokratiet.

Derfor skal I selvfølgelig lytte til jer selv, skal I. Til jeres interesser, lyst, engagement og 
motivation.

6.
Drager I nu her fra Duborg-Skolen med de nødvendige forudsætninger for at kunne begå jer i 
denne uforudsigelige fremtid? Det er et åbent spørgsmål, men jeg håber, at I føler jer klædt på, 
fordi I har gået på netop denne skole. Lad mig illustrere, hvad jeg mener med en henvisning til 
den argentinske forfatter Jorge Luis Borges. 

I en af hans historier bliver en etnograf sendt til en præriestamme for at blive initieret i 
prærieindianernes bøffelritual. Han bliver der i flere år. I begyndelsen tager han noter, senere 
river han dem i stykker. Han begynder at drømme om bøfler, bliver indviet i at huske sine 
drømme. En dag bryder han op uden et ord og vender tilbage til sine egne. Han bliver spurgt ud 
af sin professor ved universitetet om hemmeligheden. 

»Er De under ed?«.  »Nej, men jeg lærte noget derude som jeg ikke kan udtrykke. Nu da jeg 
kender hemmeligheden kunne jeg fortælle den videre på mindst hundrede måder, der alle 
modsiger hinanden. Jeg ved ikke hvordan jeg skal få det sagt, men hemmeligheden er 
vidunderlig.”

I har opholdt jer i 3 år (eller mere for nogen af jer) på Duborg-Skolen, dvs. i en præriestamme og
lært dens bøffelritual. I springer i dag ud som indviede og kan fortælle om stedets hemmelighed 
på hundrede modsigelsesfyldte måder. Og netop denne dunkle, uafklarede indsigt vil være jer en 
styrke på jeres videre færd. 

Skal jeg sige det kort, beror jeres dunkle viden på, at I som studenter fra vores 
mindretalsgymnasium har kendskab til to kulturelle fællesskaber, der til sammen udvider jeres 
forståelse af, hvad det vil sige at indgå som borger i et samfund. Denne viden giver jer mulighed 
for at opbygge et fællesskab baseret på tillid, åbenhed og tolerance. Den giver jer et fundament 
for at deltage i samfundet og sætte jeres eget præg på det og derigennem medvirke til at løse 
fremtidens udfordringer.

Lad mig slutte med endnu nogle ord af Benny Andersen. Han skriver:



Thi kendes for ret: 
Du er dømt til at leve! 
Du må ikke kassere din skæbne
Tværtimod tage den på dig 
Fyld den ud 
Som din hud! 
Bid livet i låret 
Find fremtiden frem 
Rut med planer og visdomsord 
For i dag skal der søreme leves! 

Med disse ord dimitterer jeg årgang 2016 fra Duborg-Skolen. Hjertelig til lykke med jeres 
veloverståede og velfortjente eksamen og held og lykke i fremtiden. 


