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Dimissionstale 23. juni 2017 ved rektor Hanne Hautop  

 

Kære HFere, Kære STXere, Kære Studenter  

 
Nu er dagen endelig kommet, hvor I skal fejres. I har glæder jer til denne dag 

– og jeg kan love jer, at det har vi også. Efter to eller tre års rejse med 

ligninger, Herodot, kemiske formler, franske verber og folkeviser er I nu nået 

frem til målet og skal sendes af sted. For nogle af jer har det været let som en 

leg; for andre har det ikke været helt så lige til – men ingen af jer havde klaret 

det uden jeres mange dygtige lærere og jeres stolte forældre, så de skal også 

alle sammen ønskes et stort tillykke med, at I nu sidder her med huen på!  

 

Lige om lidt starter et helt nyt liv. Mange af jer flytter hjemmefra og går i gang 

med en videregående uddannelse. Andre har måske planer om et sabbatår 

med tid til at spille musik, arbejde i en børnehave eller rejser ud i Verden? Men 

i disse dage skal der bare festes igennem, som I allerede har gjort det med 

forældre, søskende og bedsteforældre i ”fælleren” med kransekage, jordbær, 

champagne, flag og roser. 

Tænk, at det kun er godt en måned siden, vi fejrede sidste skoledag med 

udklædning, kåringer af årets lærer og årets babe og en hutigklapper-quiz, 

hvor Else og jeg blev udspurgt om jeres studieture. Der var også masser af 

god musik og dans. Aftenen sluttede med oplæsning af eksamensfag  -  under 

jubel for nogle og det modsatte for andre.  

Nu er eksamen overstået, og I sidder her og kan glæde jer over huen og de 

gode år, I har haft her på Rosborg. Nogle af jer har sikkert haft en 

fornemmelse af, at eksamen ikke afspejler det virkelige liv. I siger måske som 

lektor Nils Villemoes: ”Det man kommer op i, er ikke det man kommer ud i. 

Hvorfor skal vi så op i det? Fordi I ved ikke, hvad I kommer ud i!” Vi kan ikke 
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helt vide, hvad det er, I skal kunne i fremtiden. Men der bliver helt sikkert 

brug for knalddygtige unge, som jer – og for de værdier, I bærer med fra 

Rosborg: engagement, mangfoldighed og fornyelse. 

Disruption – det nye sort 

Fornyelse – forstyrrelse – disruption er det nye sort. 

Enhver tid har sine guder, skabelsesteorier og undergangs-fortællinger. Da vi 

sejlede i dragebåde, var det Odin og Thor, som herskede i en verden, hvor 

Ragnarok ville gøre en ende på os alle. I de efterfølgende tusind år troede vi 

på en frelser, som ville redde alle omvendte igennem den uundgåelige 

undergang. I vores digitale tidsalder er disruption blevet svaret på alle 

spørgsmål. Vi kommer ikke til at møde vores skæbne ved en jættes sværd 

eller ved syndfloden, men ved at vi bliver disruptet af en innovativ startup-

virksomhed. 

Der gik 150 år fra skrivemaskinen blev opfundet, til den var i handlen. Med 

støvsugeren gik der 25 år, med PC-en 7 - 8 år. I dag er det stort set sådan, at 

man markedsfører, mens man udvikler.  

 

”Det kommer aldrig til at gå så langsomt, som der gør nu”, fortæller Anders 

Hvid, stifter af Dare Disrupt.  

 

Vi har gennem de sidste mange år vænnet os til, at digitaliseringen 

udvikler sig voldsomt hurtigt. Da jeg var barn havde vi et fotoalbum 

hjemme på hylden med billeder fra ferier, første skoledag og såmænd også 

fra studenterfesterne. Billederne spillede en lille men meget vigtig rolle i 

vores liv. Senere blev billederne digitale, og så accelererede udviklingen på 

dette felt. Når vi kigger på billeder i dag, så er det på Instagram, hvor vi 

udstiller vores identitet, vores værdisæt og hvad vi spiste til morgenmad. 

Det er på Snapchat, hvor det ikke længere handler om at fastholde 
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oplevelserne  – nu forsvinder billederne igen. Billedet har ændret sig og 

pointen er, at vi alle sammen være med. Vi har fået en ny og mærkelig 

verden, se bare dette billede … og nej, det er ikke fordi Obama, lige er 

trådt ind af døren i den anden ende af lokalet, at de står med ryggen til 

Hillary Clinton. De tager Selfies. Pludselig er det at være til stede på et 

billede og kunne dokumentere det vigtigere end at være til stede i 

situationen. Verden er i forandring – og det går hurtigt! 

Den acceleration, vi oplever med digitaliseringen, er fænomenal og kan kun 

forklares med en eksponentielle vækst. Hvert år kan vi købe dobbelt så meget 

regnekraft for de samme penge. Det nye er, at bioteknologi, robotter, 

kunstig intelligens og meget mere også er blevet digitalt og kommer til at 

accelerere på samme måde og med samme hast, som 

informationsteknologi har gjort det de sidste 50 år. 

Den digital nærkontakt mellem mennesker bliver stadig nemmere, og inden 

2020 fordobler vi antallet af internetbrugere til seks milliarder. Alle 

informationer på kloden bliver til rådighed for alle - heriblandt mennesker, som 

vil komme med løsninger på problemer, vi slet ikke vidste eksisterede. 

Det vil skabe udviklingsbrud og betyde, at mange af de teknologier og job, vi 

kender, vil forsvinde. Computere og robotter udfører arbejdsopgaverne stadig 

hurtigere og sikrere. Og hvor man tidligere har set ufaglærtes job blive 

overtaget af robotter, så er turen nu kommet til bankrådgivere, 

ejendomsmæglere, økonomer og piloter. Samtidig opstår nye innovationskryds 

– hvor to teknologier smeltes sammen i disruptive løsninger; det kan fx være 

krydset mellem digital billedbehandling og kunstig intelligens – automatisk 

diagnosticering af røntgenbilleder på radiologiske afdelinger (en computer er 

efterhånden langt bedre til at diagnosticere end en læge), selvkørende biler og 

overvågning. I dag kører politiets biler rundt og aflæser nummerplader – i 

morgen aflæser de ansigter. Hvad gør det ved vores samfund? 



 4 

Vi lever i en verden, hvor det er smart at have travlt 

En ting er sikkert - det samfund, I skal ud at studere og senere arbejde i, er et 

samfund, der igen og igen lægger vægt på at være først, størst og bedst, og 

det stiller store krav til den enkelte. Der kræves hele tiden mere og mere. Et 

faktum jeg tror, jeres forældre kan nikke genkendende til. Fra alle sider er der 

et ønske om, at I skal skynde jer igennem uddannelsessystemet og bagefter 

hurtigst muligt komme ud på arbejdsmarkedet til gavn for 

samfundsøkonomien. Jo hurtigere, jo bedre – synes det at lyde.  

Men jo hurtigere vi føler, tiden går, jo flygtigere bliver tilværelsen også. Vi 

flytter mere, vi rejser mere, vi skifter hyppigere arbejde, vi skifter hyppigere 

partner… 

 

Men stop nu op og træk vejret, tag det bare roligt! Vent lidt – og nyd 

øjeblikket.  

 

Jeg ved godt, at det kan være svært at tage det roligt i en tid, hvor mantraet 

er, at det er ”smart at have travlt”. I  bogen med den skræmmende titel: De 5 

valg: Vejen til ekstraordinær produktivitet kan vi læse, at 

 

”… travlhed er blevet en form for statussymbol og en måde at kommunikere 

vores værd over for omverdenen. Gå hen og spørg folk, hvad de laver. De 

fleste gange vil de sige noget i retning af: ”Jeg har sindssygt travlt – hvad med 

dig?” Så vil du svare noget a la: ”Åh ja, jeg er totalt overbelastet”. Og så 

nikker I til hinanden i gensidig forståelse af at have udført det grundlæggende 

ritual, som i vores kultur bekræfter dit værd på arbejdet og som menneske. 

Konklusionen er, at hvis du har travlt, så er der nogen, der har brug for dig til 

noget, og derfor er du noget værd. Jo travlere du har, desto mere er der brug 

for dig. Det er det eksistentielle krav i det 21. århundrede: ”Jeg har travlt, 

derfor er jeg”.  
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Kunne man forstille sig en kultur, hvor det IKKE at have travlt var 

prestigefyldt? Altså ikke forstået som man slet ikke laver noget, eller bare 

flader ud og ligger på divaneseren dagen lang - men at man når det, man skal 

nå, uden at føle at man har travlt, og uden at det er vigtigt, at man har travlt.  

Søren Kierkegaard bemærkede, at "travle Mennesker holde 

Generalforsamlinger om Ubetydeligheder". Han ønskede derfor, at noget ville 

standse alle disse travle erhvervsfolk, så de kunne få lejlighed til at tænke sig 

om: 

”Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det Aller latterligste at 

have travlt […] Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Går det dem 

ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ild løs i Huset, 

reddede Ildtangen? Hvad Mere redde de vel ud af Livets store Ildebrand?” 

Mange mennesker har utvivlsomt travlt i dag. Og det bør vi finde en måde at 

håndtere ordentligt, inden vi alle ender som forretningsmanden i Den Lille 

Prins, der tæller stjernerne og siger: ”Hvad for noget? Er du der endnu? Fem 

hundrede og een millioner… det kan jeg ikke huske mere … jeg har så 

forfærdelig travlt. Jeg er nemlig alvorsmand. Jeg spilder ikke min tid med 

snak”. 

Hvis man har så travlt med alt det, man skal nå, og ”ikke spilder sin tid med 

snak”, så er faren, at man overser, at det er i nuet livet sker. Hvert øjeblik er 

der mulighed for at opleve noget interessant, men det kan man let glemme, 

fordi man føler, at man hele tiden skal nå noget andet, noget mere, noget 

vigtigere.  

 

Kairos og det rette øjeblik 

 

I oldtidskundskab, har I måske hørt om ”Kairos” fra den græske mytologi? Han 

var guden for ”det rette øjeblik”. Med vinger på ryggen og store fødder, ville 

han lynhurtigt suse forbi en, uden at man nåede at fange ham. Kairos var 
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kronraget bortset fra en stor hårtot i panden - forstil jer en person med 

omvendt hockey garn! Den kiksede frisure kombineret med Kairos’ afsindige 

hastighed betød én ting: Ville man fange ham, gribe fat i Kairos’ hår, skulle 

man gøre det i dét eksakte øjeblik, han var lige foran én. Var Kairos først 

smuttet forbi, var det ikke noget at gøre - man ville gribe forgæves efter hans 

skaldede baghoved, uden mulighed for at fange ham. Chancen, muligheden, 

det opportune øjeblik, ville for evigt være væk. 

Man skal altså være det rette sted på det rette tidspunkt for at kunne gribe 

hårtotten i farten, når Kairos stryger forbi.  

Det er det tidspunkt, som Søren Kierkegaard kalder "Øjeblikket" og som han 

har beskrevet som "der, hvor evigheden berører tiden". Det er hér, man 

bevidst kan vælge og blive sin egen skæbne. Altså et øjeblik af klarhed, hvor 

tidens muligheder bliver helt tydelige for os. 

Jeg håber og tror, at I tør gribe ”det rette øjeblik” og udnytte de chancer, der 

viser sig for jer i løbet af livet. Disse øjeblikke er sjældent noget, man kan 

forudse, og ofte ved man først bagefter, hvornår de store chancer bød sig – 

men griber man ikke en gang imellem Kairos i hårtotten, kan være det rette 

øjeblik være forpasset.  

Det er nu, I kan stoppe op, kigge ud og mærke efter.  

 

Tænk jer om. Gå glip af noget og sæt pris på det! Og husk at gribe Kairos i 

hårtotten, når han kommer forbi. 

 

Dimission årgang 2017 

Med disse ord vil jeg sige tak til jer for de år, vi har haft sammen – det har 

været dejligt og berigende at lære jer at kende.  

Gå nu ud i midsommernatten med jeres huer på, og glæd jer over livet.  

Prøv jer selv af,  vov noget med jeres liv - og husk at få tid til at gøre det, I 

synes er vigtigt, og det I synes er rigtigt. Verden venter på jer! 
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Hermed dimitterer jeg årgang 2017 fra Rosborg. 

Huer kastes ! 


