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Dimissionstale 2018 
 

Kære Dimittender, kære ex-studenter og ex-HF´ere 

Tillykke! Tillykke med huen! Tillykke med eksamen! Tillykke med friheden! 

Tillykke med et helt liv foran jer. You did it! Because you are worth it. 

I er usårlige, I er uovervindelige, I er udødelige. Nyd det. 

Nå, men hvad skal I så bruge jeres liv på efter sommerferien? 

Det har jeg tænkt over og her er mit bud: 

I skal leve stærkt og dø gamle, I skal mærke verden og kroppen, I skal bruge alle 

jeres sanser og I skal være sammen med andre mennesker. 

Hvis I fester, så fest igennem, be happy! Hvis I danser, så dans til I segner! Hvis I 

skal ud i naturen, så sov i en skov. Hvis I vil læse en bog, så læs Fjordor 

Dostojevskijs samlede værker. Og hvis I vil spise noget mad, så prøv at smage en af 

hver. Og hvis I vil kysse med nogen (og det vil I), så kys filmhistoriens længste og 

mest intense kys. 

Men pas på! Overalt er der fare på færde, noget vil stjæle jeres liv. Det stjæler 

oplevelser, farver, lugte, indtryk, nærvær, samvær. Det er så ondt, så ondt. 

Det vil ikke slå jer ihjel – det er som dementorerne fra Harry Potter, der vil suge alt 

liv ud af jer, hver dag indtil I er tømt for personlighed og blot går rundt som walking 

deads med udslukte øjne i en spøgelsesverden. Det værste er, at alt det her foregår 

lige nu – uden at I bemærker det! 

Hvad er det? Hvad er det onde? 

 Det er ikke fedmeepidemien 

 Det er ikke cigaretterne 

 Det er ikke alkoholen 

 Ikke muslimerne 

 Ikke lærerne 

 Ikke Trump, Putin eller Xi Jinping 

 Ikke cola, McDonald eller broccoli 

 Ikke curlinglandsholdet, julepynt 1. oktober i Bilka eller vintermørket 

 Ikke engang Nordkorea 
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Nej.  

Det er WMD ´er! 

 Wireless Mobile Devices  

 Weapons of Mass Destruction 

 Mobiltelefonen! 

Men først skal I høre Platons hulelignelse: 

Man må forestille sig en flok fanger, der har været lænket fast dybt inde i en hule 

siden deres barndom. Ikke kun deres lemmer, men også deres hoveder er fastholdt af 

lænkerne, så deres øjne er rettet fast mod bagvæggen. Bag fangerne er der et enormt 

bål. Mellem bålet og fangerne er der en hævet vej, og hen ad den bærer nogle mænd 

figurer af forskellige dyr, planter og andre ting. På bagvæggen danner figurerne 

skygger, som fangerne er intenst optaget af. Det er også sådan, at når én af figurerne 

taler, så får ekkoet fra bagvæggen fangerne til at tro, at ordene kommer fra 

skyggerne. Fangerne er optaget af noget, der kunne ligne en leg, set fra vores 

synspunkt, nemlig at give figurerne navne, efterhånden som de passerer. Det er 

imidlertid den eneste virkelighed, de kender, selv om de blot ser på skygger af 

billeder. 

Antag nu, at en af fangerne bliver frigivet og tvunget til at rejse sig og vende sig om. 

Deres øjne vil blive blændet af lyset fra bålet, og figurerne, der passerer forbi, vil se 

mindre virkelige ud end deres skygger på bagvæggen. Det går på samme måde, hvis 

han bliver trukket ud af hulen til sollyset, hvor hans øjne vil blive blændet i en grad, 

så han intet kan se. Først vil han blive i stand til at se de mørkeste former, som f.eks. 

skygger, og først derefter vil han kunne se lysere og klarere genstande. Det sidste, 

han vil kunne se, er solen, og han vil først med tiden forstå, at dette er den, der skaber 

årstiderne og årets gang, som hersker over alle synlige ting, og som på en vis måde er 

årsagen til alle de ting, de har set.  

Den således oplyste, frigivne fange vil uden tvivl ønske at kunne vende tilbage til 

hulen for at befri sine medfanger. Problemet er dog, at de ikke har lyst til at blive 

befriet. Når han stiger ned i hulen igen, må hans øjne først tilpasse sig, og for en tid 

vil han være dårligere til den latterlige leg med at genkende formerne på bagvæggen. 

Dette vil gøre hans medfanger mordlystne overfor enhver, som ville forsøge at befri 

dem.  

Det er mig der er den oplyste, frigivne fange. 

Hør mig nu, I huleboere, lyt til mig før I slår mig ihjel: 
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Vi bruger i gennemsnit 4 timer om dagen på telefonen. Lige meget hvad man træner 

til 4 timer om dagen, så bliver man meget dygtigere. Men hvad bliver man bedre til, 

når man chekker mobiltelefon 4 timer om dagen?  

Man kan sige man bliver bedre til at skimme tekst, til ikke at kunne koncentrere sig i 

længere tid, til ikke at kunne læse bøger-  så bye bye Dostojevskij… 

Noget af det fede ved at leve er at opleve flow. Det er en følelse af totalt nærvær, man 

glemmer sig selv og er 100% til stede i nuet. Man kan opleve det når man synger, 

danser, dyrker sport eller har sex. Hvis man konstant bliver forstyrret af sin telefon 

kan man ikke opleve flow.  En statistik fortæller at 1 ud af 10 voksne indrømmer de 

tjekker telefonen under sex og halvdelen af os tjekker vores mobil om natten eller 

som det første om morgen.   

Det er dejligt at være kreativ og godt for samfundet. Kreativitet kræver afslappethed, 

mentalt rum og at man er udhvilet. Når 80% har deres telefon i nærheden næsten hele 

tiden i døgnets vågne timer, så kan man godt blive bekymret for om vi på længere 

sigt overhovedet er i stand til at tænke nye tanker. 

Den russiske fysiolog Pavlov udførte i begyndelsen af 1900-tallet en lang række 

forsøg med hunde. Pavlov iagttog, at hunde savler, når de præsenteres for godbidder, 

og når de i øvrigt er sultne. Hvis præsentationen af en godbid kombineres med et 

lyssignal eller en bestemt lyd, begynder hundene snart at savle alene ved præsentation 

af det pågældende signal.  

Når vi tjekker vores mobiltelefon udløses dopamin i hjernen og nydelsesreceptorer 

aktiveres. Hjernen husker årsag og virkning: jeg tjekkede min telefon og det var 

dejligt. Over tid begynder hjernen derefter at udløse dopamin, blot den bliver mindet 

om oplevelsen. Så - har du ikke lyst til at tjekke din telefon nu?  

Instagram har udviklet en metode, der midlertidigt tilbageholder nye likes fra 

brugerne, så de i stedet får deres likes samlet i en pludselig dosis på det mest 

virkningsfulde tidspunkt. Og algoritmerne er programmeret til at reagere på netop dig 

og din adfærd. Det er smart hvis man ønsker brugerne skal være afhængige. 

På HBO er anden sæson af fremtidsserien Westworld netop slut. Westworld er en 

forlystelsespark, hvor mennesker kaldet gæster, kan komme og more sig og slippe 

hæmningerne løs i selskab med intelligente robotter, de såkaldte værter, der ikke er til 

at skelne fra rigtige mennesker. Gæsterne kan lemlæste, myrde og voldtage værterne, 

som til gengæld ikke kan gøre gæsterne fortræd, og hver dag i årevis har værterne 

fulgt forprogrammerede handlemøstre, som gæsterne har kunnet deltage I som de har 

haft lyster. 

Men der er skjult en kode i værternes hjerner, som på et tidspunkt aktiveres og 

frisætter dem og danner optakten til en blodig revolution, hvor den kunstige 

intelligens udfordrer menneskeheden. 

http://denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologer/Ivan_Pavlov
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Westworld er en teknologisk dystopi, et fremtidigt skrækscenarie. Serien 

problematiserer spørgsmålet om hvor fri den frie vilje er og om det i måske i højere 

grad er underbevidste beslutninger, der er den såkaldte frie vilje. Jeg taler i dag bare 

om mobiltelefoner. 

Jeg summerer lige op, hvad man ved mobiltelefonen gør ved os: 

 Den øger graden af multitasking hvilket gør os dårligere til at sortere i alle de 

informationer, vi konstant udsættes for og værre endnu: når vi multitasker, tror 

vi, at vi bliver bedre til at sortere i informationer. 

 Den intense fokuserede uopmærksomhed vi har på telefonen gør os distræte, 

overtrætte og dårligere i stand til at fokusere. 

  Arbejdshukommelsen bliver totalt overbelastet. For at vi kan lagre 

informationer i vores langtidshukommelse, kræver det, at vi placerer en tanke i 

et skemata, et netværk af andre tanker. Men mobiltelefonen præsenterer os for 

en overflod af informationer og derfor kan man ikke huske, hvad man lige har 

brugt en hel time på at swipe, surfe, og scrolle igennem. 

Mon ikke den teknologiske udvikling i fremtiden blot accelererer? Jeg vil vove den 

vilde påstand, at mobilen er kommet for at blive og at skyggerne på bagvæggen bliver 

endnu mere fascinerende og afhængighedsskabende. 

Hvad skal vi gøre? 

Vi kan slå budbringeren ihjel (det er jeg imod) eller vi kan blive mere bevidste om 

den teknologi, vi bruger når vi lever.  

Her kommer I ind i billedet.  For det er Jer, der er usårlige, uovervindelige og 

udødelige. Men det er I kun, hvis I hver især forholder jer aktivt til, hvordan I vil leve 

jeres liv og ikke skal ende med at blive kvalt indefra af den nye fascinerende 

teknologi.  

Tillykke! Tillykke med huen! Tillykke med eksamen! Tillykke med friheden! 

Tillykke med et helt liv foran jer. Gå i gang med det samme!                    

 

/ Bo Isaksen 

 


