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I dag er det en festdag – den festligste dag i hele skoleåret. I 

er blevet studenter – og I skal fejres. Jeres forældre er stolte 

af jer, jeres lærere og jeg er stolte af jer, og I har med rette 

lov til at være stolte af jer selv.  

I har nu nået det mål, I satte jer for 2 eller 3 år siden. En 

vigtig milepæl i jeres liv - det giver glæde og selvværd. 

Samtidig er det for de fleste af jer starten på et helt nyt liv. 

Mange af jer flytter hjemmefra og starter på en videregående 

uddannelse, eller I har måske planer om et sabbatår med 

arbejde eller rejser ud i Verden. Men i dag skal I bare læne jer 

tilbage – glæde jer over huen og de forhåbentlig gode år, I har 

haft her på Rosborg. 

 

De sidste dage har jeg været sammen med jer i ”fælleren” og i 

kantinen. Det har været nogle rigtig dejlige dage, hvor I 

sammen med forældre, søskende og bedsteforældre har fejret 

huen med champagne, jordbær, kransekage, flag og blomster. 

Med huer og hurraråb, med smil og latter og livsbekræftende 

scener på Rosborg. 

 

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

skoledag med udklædning, kåringer af årets lærer og årets 

babe samt masser af god musik og dans. Aftenen sluttede med 

oplæsning af eksamensfag under jubel for nogle og det 



modsatte for andre. Jeg synes, at vi der havde en rigtig god 

aften, hvor I viste ansvar og sammen med skolen fik skabt en 

helt ny tradition på Rosborg. 

 

Om et par timer er I så færdige her på Rosborg, og 

spørgsmålet, for hver enkelt af jer, er nu: Hvad venter der mig 

på den anden side?  

 

Hvilke forventninger har I til livet efter studentereksamen? Og 

hvilke forventninger har omverdenen til jer? Hvis I vil gøre en 

forskel må I have en ide om, hvordan I vil påvirke 

morgendagen. Så hvad er vigtigt for jer? Hvilke drømme har I 

for fremtiden? 

 

Andreas Mogensen 

Her i foråret besøgte Danmarks første astronaut Andreas 

Mogensen Rosborg, og mange af jer fik - lige som jeg selv - 

taget en selfie med Andreas. Han står nemlig for mange af os 

som et forbillede og et symbol på menneskets vilje til at 

udforske Verden. Rumrejser er vor tids opdagelsesrejser.  

 

Porten til stjernerne ligger i Sibirien på en øde slette, hvor 

solen brænder græsset gult om sommeren, og hvor det fyger 

med is og sne med orkanagtig styrke om vinteren. Herfra blev 

Verdens første satellit Sputnik opsendt, herfra blev Verdens 

første bemandede rumskib opsendt – og herfra lykkedes det så 

i efteråret ’15 for den første dansker nogen side at blive sendt 

på en rummission.  



“Det var en kæmpe oplevelse for mig - en drøm, der gik i 

opfyldelse. Rumstationen gik fra en kilde til inspiration til 

pludselig at være virkelighed og min arbejdsplads” fortalte 

Andreas os med begejstring i stemmen. “En ting er at sidde i 

en stimulator, hvor man altid kan trykke på genstart, hvis 

noget går galt. En anden ting er at sidde på et rigtigt fartøj.”  

Andreas har haft en drøm om at blive astronaut og komme ud i 

verdensrummet lige siden, han som tiårig flyttede til 

Californien og fik øjnene op for amerikanske rumfærger og 

satellitter. En nærmest umulig drøm – kun omkring 530 

mennesker i verdenshistorien har været ude i rummet. Men 

alligevel en drøm, Andreas har styret efter så længe, han kan 

huske. For knap et år siden gik hans drøm i opfyldelse. Han 

slap igennem det snævre nåleøje.  

 

Hvilke drømme har I? Er I også styret af drømmen om 

stjernerne – eller er det helt andre ting, I gerne vil med livet?  

Hvad vil fremtiden bringe for jer? - Og er I overhovedet klar til 

fremtiden? 

 

Den teknologiske udvikling 

Teknologisk udvikler vi os i rivende tempo i disse år – inden for 

en periode på tyve år vil over halvdelen af de jobfunktioner, vi 

kender i dag,  være forsvundet, viser ny forskning fra Oxford 

Universitet. Computere og robotter udfører arbejdsopgaverne 

stadig hurtigere og sikrere. Og hvor det før var ufaglærte 

fabriksjob robotterne overtog, er turen nu kommet til både 



bankrådgivere, ejendomsmæglere, kiruger, økonomer og 

piloter. – ”Alt lidt rutinepræget arbejde kan automatiseres og 

læres af computere. Computere, der kører en bil, har ikke en 

dårlig dag eller bliver distraheret af blondinen på fortovet”, 

siger Klaus Mogensen, der er seniorforsker på Instituttet for 

Fremtidsforskning. Faktisk er han ret sikker på, at forskernes 

forudsigelser om de ændrede jobfunktioner kommer til at holde 

stik: - Hvis de er forkerte, så er det kun fordi det 

undervurderes, hvor mange job der bliver automatiseret, siger 

han. 

Hvad så med jer, der er på vej ud på dette teknologiske og 

globaliserede arbejdsmarked? Er der håb for jer? – Det 

opløftende svar er: Ja, det er der! For mens robotter og 

computere er bedre til både skak og jeopardy end I er, så I til 

gengæld meget bedre til empati og udvikling af kreative ideer. 

Det er os mennesker, der kan være innovative. 

Fremtidsforskeren Anne Marie Dahl beskriver det således:  

”Mange af de intellektuelle jobs vil om få år være overtaget af 

intelligent software og resten outsourcet til lande som Indien 

med veluddannet billig arbejdskraft og med Internettet som 

den moderne motorvej. De rige vestlige lande skal i fremtiden 

leve af innovation, udvikling og kreativitet – den menneskelige 

faktor. Hjernen skal pakkes væk og kreativiteten slippes løs! 

Virksomheder skal ikke levere løsninger, der appellerer til 

fornuften, men historien der taler til hjertet. Fremtidens 

forbrugere er præget af et samfund, hvor det følelsesmæssige 

kommer i centrum - og de vil vælge efter, hvad der føles godt 



frem for med sund fornuft. ”Because I am worth it”, i stedet for 

sæbe, knasende morgenfamilielykke i stedet for cornflakes og 

meningsfulde forbindelse ala Nokias ”connecting people” i 

stedet for telefoner.”           

I følelsessamfundet, som Anne Marie kaldet afløseren for 

informationssamfundet, efterspørges hjerte og følelser, 

kreativitet og opfindsomhed, evnen til at arbejde på tværs af 

faggrænser samt det, der i gymnasiets formålsparagraf hedder 

almen dannelse.  

Dannelse 

Lige siden 1850 har gymnasiet haft som formål at danne 

eleverne. Man skal lære at begå sig i livet.  

 

Dannelse lyder måske lidt gammeldags og klinger af god 

opførsel, pli og gode manerer – som vi kender det fra Emma 

Gads berømte lærebog i “Takt og Tone” fra 1918. En bog, der 

er blevet kritiseret meget gennem årerne - jeg husker især et 

slogan fra kvindeoprørets tid: Emma gad – vi gider ikke! Men 

Alligevel er der måske en god pointe i at lære, hvordan man 

skal opføre sig, når man er sammen med andre.  

 

Grundlæggende så handler dannelse om at overskride sig selv 

– at blive sig selv, at træde i karakter som selv ved at blive en 

anden, end den man var. Når man overskrider sig selv - så gør 

man det man sig altid ind i et fællesskab – et fagligt fælleskab, 

hvor man står på skuldrene af videnskabsfolk. 

Vi lærer om fortiden for bedre at kunne forstå fremtiden. I 



gymnasiet har I mødt demokratiets opståen i Antikken, de 

kristne grundtanker, den naturvidenskabelige revolution og 

lært om de begivenheder, der førte til Berlinmurens fald. I har 

fået indsigt i andre lands sprog og kulturer, i værdien af en 

ærlig debat, i historiske kendsgerninger, naturvidenskabelig 

tankegang og religionernes betydning.  

 

For at kunne agere i fremtiden, er det vigtigt at forstå hvem vi 

er, hvor vi kommer fra, og hvordan vi tidligere har set på 

Verden. At forstå, hvordan vores udsyn har udviklet sig.  

 

Dannelse er et fælles sprog som vi får gennem 

oldtidskundskab, kendskab til fysikkens love, litteraturen og 

kunsten for at forstå den verden, vi lever og arbejder i nu. Det 

er fundamentalt for vores forståelse af samfundet. Vi har brug 

for den fælles platform for at være sammen i verden, og for at 

få et perspektiv, når vi diskuterer, hvordan samfundet skal se 

ud. 

Dannelse er at kunne sætte sig ud over sig selv. At kunne 

tænke på det almene, at have dømmekraft og at kunne skille 

skidt og kanel, et dårligt argument fra et godt argument, dårlig 

litteratur fra god litteratur. At kunne se samfundet udefra med 

et kritisk blik, og at kunne stille spørgsmål som: Hvad er et 

retfærdigt samfund? Hvad er et godt liv? Hvad har værdi for 

mig? 

 

 

 



Fællesskab 

Man bliver dannet i samværet med andre mennesker. Ved at 

forstå sig selv og forbinde sig til andre. Ikke kun ved at 

forfølger egne interesser og drømme, men også ved at forbinde 

sig til fælles interesser og fælles drømme. 

Og derfor er gymnasiet også så meget mere end karakterer og 

opgaver. Gymnasiet er også alt det, som ikke kan måles og 

vejes og som gør, at I går herfra som livsduelige, optimistiske 

og ansvarsbevidste unge mennesker med mod på at lære 

mere, udforske verden og i den sidste ende være med til at 

udvikle samfundet i fællesskab med andre.   

 

I er den første generation, som aldrig har været alene. Mobilen 

er en naturlig forlængelse af kroppen, sociale medier er 

uundværlige. I kommunikerer alle sammen, altid og til alle. I 

har hele livet og hele tiden defineret jer socialt, I er vant til 

konstant feedback, og I har haft mulighed for hurtigt at 

validere ethvert initiativ og dele ethvert ansvar og alt, hvad I 

siger og gør. Hurtigt og ofte og i fuld offentlighed.  

 

Aristoteles gjorde for over 2.000 år siden denne iagttagelse om 

de unge: "Mere end andre aldersklasser dyrker de venskabet 

og er deres venners venner, fordi de kan lide at være sammen 

og endnu ikke måler noget efter dets nytteværdi, altså heller 

ikke venner." 

 

Samfundsanalytikere siger, at vi i stigende grad hele livet vil 

opsøge meningsfulde fællesskaber, hvor vi sætter os selv ind i 



en sammenhæng til gavn for andre. Hvor spørgsmålet gennem 

en del år har været: Hvem er jeg? Hvem kan jeg blive til? Så 

bliver det nye spørgsmål: Hvilken forskel kan jeg gøre fra 

andre?  

Ifølge sociologen Emilie von Hauen vil vi opsøge flere slags 

fællesskaber, og måden vi gør det på er anderledes en tidligere 

– vi vil samskabe. Vi vil i stigende grad definere vores opgaver 

i fællesskaber og gennem innovative og kreative processer 

finde løsningerne sammen mod en bedre og mere resilient 

verden. 

 

Pas på fællesskaberne, både de små og de store! De virtuelle 

og især dem in real life. Tro ikke de kommer af sig selv, men 

arbejd aktivt og ansvarligt for at tage ansvar for både jer selv 

og for andre. 

 

Gå ind i fremtiden med mod på nye udfordringer med samme 

indstilling som Pippi Langstrømpe. Hun sagde: ”Det har jeg 

aldrig prøvet før, så det kan jeg godt.” Husk, at hvis man altid 

går i andres fodspor komme man aldrig foran. 

 

Dimission  

Kære studenter - Nu er det jeres tur til at træde ud i friheden, 

til selv at overtage ansvaret. Nu kan I gøre tingene på jeres 

måde. Det er I klar til, og det har I fortjent. 

 

Lad mig slutte med et citat af Barack Obama: 

Alt har sin tid 



Og nu er det tid til forandring 

Lad ikke din frygt og tvivl styre forandringerne i dit liv 

Men derimod dine drømme, forhåbninger og målsætninger  

 

Det er mit håb, at I hver især - alle 435 studenter - får 

opfyldt netop jeres håb og drømme. Tak for den tid, Rosborg 

har haft jer til låns. Nu bestemmer I selv, hvad der skal ske, og 

hvilke drømme, I vil forfølge.  

 

Held og lykke med livet fremover! 

 

 

 

Jeg dimitterer hermed studenterårgang 2016 fra 

Rosborg. 

 

Huer kastes 
 


