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Dimissionstale Rosborg 29. juni 2018 

Kære HFere, Kære STXere, Kære Studenter  

I dag er det en festdag, den bedste dag i hele skoleåret. Det er en 

glædelig, fantastisk, overvældende - ja, måske ligefrem frygtindgydende 

dag med alt det, der både lukker ned og åbner op...fra det ene øjeblik til 

det andet. 

I er blevet studenter. I skal fejres og sidder her flotte og glade - og har i 

dagens anledning fået faste pladser med jeres navne på stolesæderne.  

I er ikke blot den smukkeste og mest kreative årgang, I er også min 

første årgang – den første årgang, hvor jeg har været med hele 

vejen…fra intofest med fællesang, idrætsdag og temadag med robotter 

til mørke vinterdage med uendelige mængder af lektier og afleveringer, 

undervisning i fysik, oldtidskundskab, fransk og samfundsfag, studieture, 

SSO og SRP, hueopmåling og sidste skoledagsfest i udklædning. I har 

sat jeres præg på skolen til hverdag og fest med flid, farver – og fravær! 

 

De sidste dage har der været fest i ”fælleren” og i kantinen. Det har 

været nogle dejlige dage, hvor I sammen med forældre, søskende og 

bedsteforældre har fejret eksamen med champagne, jordbær, 

kransekage, flag, blomster – og konfettikanoner. Med huer og hurraråb, 

med smil og latter.  

Jeg er sikker på, at mange af jer lige nu sidder og tænker på de mange 

gode oplevelser, I har haft i hinandens selskab, på Bachuss-festerne, på 

de sjove øjeblikke i timerne, i frikvartererne og på de venner I har fået – 

måske venskaber, der vil holde resten af livet. På lærerne - og den 

enkelte lærer især, som gjorde en forskel for lige netop jer. I bogen 

”Tilfældig strejfet” fortæller sangeren Allan Olsen om, hvordan tre lærere 
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i et tilfældigt strejf - og i et mindst lige så vildt ungdomsliv som jeres - 

kom til at udgøre den helt afgørende forskel i Allans liv.  

Strejfet som Allan Olsen fik fra musik-Hans var den sprudlende energi, 

”hvilende i en ypperlig faglig dygtighed, som kombinerede disciplin og 

frihed”. Strejfet fra tegnelærer Nielsen var passionen: et menneske, der 

havde en fascination og en passion i at tegne åkander med en sådan 

indlevelse, at man følte, at han ”øste af sit indre kar af 

fordybelse”. Strejfet fra læreren Willi Aagaard var den åbne tilgang. ”Han 

kendte os ikke, men havde en fuldstændig åben tilgang og vidste, 

hvordan vi havde det. Der var ingen grund til at fælde en dom på 

forhånd, og skabe et billede der kun kunne bekræftes.”  

Måske kan I allerede nu mærke, at I også er blevet strejfet? At en særlig 

lærer har gjort en forskel for jer? Måske går det først op for jer senere i 

livet, hvad der skete med jer i løbet af tiden her på Rosborg. 

 

”Og pludselig har du selv fået en historie 

Det er ikke længere helt tilfældigt 

hvilke gader du undgår 

så lidt som at du også i dag har sat dig 

ind på netop den cafe 

med det turkise tapet 

og udsigt til en lille trekantet plads . 

… 
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Men naturvis kan din historie fortælles  

i et principielt uendeligt antal versioner 

hvoraf dog ikke en eneste kunne 

være fortalt af andre end dig” 

… som det udtrykkes i digtsamlingen ”Rystet spejl” af Søren Ulrik 

Thomsen. 

Hvilken historier skal vi kunne fortælle om jer? Hvilke forventninger har I 

til livet efter studentereksamen?  

 

En af gymnasiets fornemste opgaver har været at åbne jeres øjne for 

nye dimensioner i tilværelsen. At give jer muligheden for at få indblik i 

tanker og ideer, I ikke tidligere har kendt, og som man ikke lige støder 

på i dagligdagen. At lære jer at lytte, undersøge og forholde jer kritisk til 

breaking news, fake news, alternative facts – alle de ytringer og 

påstande, som I dagligt bombarderes med fra de sociale medier. At lære 

jer at tænke selvstændigt og danne jer en mening. At lære jer at have 

tillid til hinanden. At lære jer at være nærværende og se værdien i andre 

mennesker med andre holdning og tilgange til livet end jer selv. At lære 

jer at skelne mellem skidt og kanel, mellem sandt og falsk, mellem rigtig 

og forkert. 

Livet er en vanskelig balancegang imellem rigtigt og forkert. For hvornår 

er det valg, man tager, rigtigt, og hvornår er det forkert? Og kan man i 

virkeligheden ikke ofte sidde tilbage og kigge i bakspejlet og fundere 

over, hvad der ville være sket, hvis nu jeg var gået til venstre i stedet 

for til højre?  
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”At vove er at miste fodfæstet for en stund, ikke at vove er at miste 

livet.” 

 

Sådan lyder et gammelt Søren Kierkegaard citat fra 1849. Selvom citatet 

er gammelt og fra en anden tid, oplever mange af jer netop lige nu dette 

dilemma ved at skulle træffe de svære og betydningsfulde valg i livet. I 

har som individer flere muligheder og større frihed til at vælge til og fra i 

alle livets aspekter end nogen generation nogensinde før. I er for alvor 

sat fri til at definere, hvem I selv er og til at skabe jeres egen identitet.  

 

Karen Blixen, som er en af Danmarks mest internationalt anerkendte 

forfattere, havde et motto: ”Jeg vil svare”. Mottoet var hende kært af to 

grunde: ”For det første den høje vurdering af svaret i sig selv, mange 

endda højt intelligente mennesker har overhovedet ikke et svar i sig” 

skriver hun i essayet ”Mit livs mottoer”. For det andet på grund af 

indholdet af mottoet. For det at svare betyder jo ikke bare at sige noget, 

når man bliver spurgt - det betyder at svare noget, at tage ansvar for 

noget. 

I ”den afrikanske farm” beskriver Karen Blixen, hvordan hun i en 

vanskelig situation selv bliver holdt fast i et svar. En morgen, da både 

kaffefarmen og elskeren var tabt, vandrer hun om på må og få i håb om 

et tegn fra de himmelske magter – et tegn, der kan give hendes liv 

retning og fremtid. De indfødte har lukket hønsene ud, og Fathimas 

hvide hane kommer gående stolt hen imod hende. Med hovedet på skrå 

og hanekammen rejst går den løs på en lille grå kamæleon. Hanen 

udstøder nogle korte kluk af tilfredshed, men kamæleonen flygter ikke. 

Den er modig og åbner munden på vid gab og smækker sin lange stive 

krøllede tunge ud som for at skræmme hanen. Hanen svarer igen med at 
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plukke kamæleonens tunge ud i et hurtigt hug. Den tunge, som 

kamæleonen skal bruge til at fange mad med. 

Og det var tegnet, Karen Blixen fik. Hun var på særlig måde blevet 

hædret og udmærket. Det var ikke øjeblikket at pylre. De magter, hun 

havde hidkaldt, havde vendt det døve øre til hendes svaghed, og i stedet 

leet af hende. Og så rejste hun hjem til Danmark i et stort fallitbo, men 

hun svarede ved at bruge det talent, hun havde fået i livet, til at blive en 

stor fortæller. ”Fra nu af skal mit liv blive til fantastiske fortællinger”, 

sagde hun.  

 

Jeg håber, at I vil lade jeres talenter komme frem i solen  og gå ud i livet 

med glubende appetit, disciplin og en stålsat vilje. At I vil give jer selv 

tiden til at mærke efter, at finde jeres svar – til at vælge rigtigt, i stedet 

for bare at vælge hurtigt. I skal huske at stille de vigtige spørgsmål … for 

det at stille de rigtige spørgsmål gør hele forskellen mellem tilfældig 

skæbne og bestemmelse, mellem at drive med strømmen og at rejse 

med et formål. 

 

Og der er nok at stille spørgsmål til. Vi står nemlig over for en række 

alvorlige problemer; det gælder i forhold til klima, plastforurening, 

ufrivillig migration, øget økonomisk ulighed og spredning af 

misinformation på nettet, der risikerer at sætte verden i brand. Et 

eksempel på dette er mødet mellem Nordkoreas diktator Kim Jong-un og 

den amerikanske præsident Donald Trump. Med selviscenesættelse og 

reklamefilm i fokus lever mødet ikke op til vores almindelige 

forestillinger om et historisk øjeblik, men den er meget karakteristisk for 

en ny historisk situation, som vil være med til at forme jeres fremtid. Vi 
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har fået en uorden, hvor ordene ikke forpligter og billederne ikke er, 

hvad de giver sig ud for at være. 

 

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. Det 

stiller store krav til hver enkelte af jer. Der kræves hele tiden mere og 

mere. Det tror jeg, jeres forældre kan nikke genkendende til. 

Fint nok, at politikerne gerne vil se, hvad vi bruger pengene til, og hvad 

der kommer ud af det - det er bestemt rimeligt. Men viser regnearket 

hele billedet? Vi er i en periode, hvor nyttetanken står over tanken om 

det enkelte individs dannelse som en hel og livsduelig person. Man 

kunne godt få den tanke, at alt hvad der ikke kan tælles, evalueres og 

måles, ikke har nogen politisk interesse. Frie tanker er svære at tælle 

op, det er svært at opgøre den økonomiske værdi af diskussioner om 

livssyn og debatter om et idealsamfund. Det meste er jo luftigt og kan 

ikke indpasses i regnearket. Hvor meget vejer ånd?  

Et liv uden holdninger til og forståelse for andet end det daglige, 

overfladiske, er ikke nok. Langt de fleste af os vil gerne opleve, at der et 

formål med tilværelsen – et formål, der er større end næste gadget-

indkøb. Det finder I først, når I engagerer jer i noget, der er større end 

jer selv, når I påtager jer de svære opgaver, fordi I ved, det betyder 

noget, også for andre.  

I er den generation, der skal tilrettelægge og forme fremtiden som et 

sted, der er værd at opholde sig i, fordi den bygger på værdier, der har 

mennesket og det menneskelige i centrum. Et sted, hvor der bliver tid til 

at finde en balance, der både tilgodeser arbejdsliv og fritids-/familieliv. 
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Her kommer jeg til at tænke på TV2´s sang ”De første kærester på 

månen”. Steffen Brandts tekst fanger både den unges store drømme og 

fantasier – det at være de første kærester på månen - og den ældres 

opfattelse af, at livet først og fremmest er et godt, almindeligt og 

ordentligt dagligliv. 

 

”Og jeg der var så ung 

jeg troede vi skulle være 

de første kærester på månen. 

Men vores himmelrum 

var lige nu og her 

så vi holdt bare verden gående.” 

 

Her på sidste skoledag har I lov til at have store drømme og følelser – 

ja, det forventer vi faktisk af jer! Hvornår skulle I ellers have dem?  - 

kunne man fristes til at spørge. 

Samfundet, jeres forældre og ikke mindst I selv har en forventning om, 

at I sætter jer mål, har planer og ambitioner med jeres liv.  

Men I skal samtidig overveje, hvor høj en pris I vil betale for at nå jeres 

mål. Husk at tænke arbejdsliv og privatliv sammen, så der bliver plads til 

ro og glæde begge steder. Husk også ind i mellem at lave ingenting, at 

stoppe op, trække vejret dybt – nyd livet lige nu og her. 

 

Det kan I gøre med sindsro, for som Steffen Brandt fortsætter:  

 

”Solen drejer os tilbage 

til dér hvor alting starter om igen. 
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Nu er vi landet her 

vi har hvad vi skal ha 

og vi er stadig stående. 

Lige meget hvad der sker 

på sidste skoledag….” 

 

 

Kære studenter 

Engang troede man, at der var låg på Universet. En kugleskal 

indkapslede hele Universet og var den yderste grænse. På kugleskallen 

sad alle stjernerne fast som knopper på indersiden af en bold. Uden for 

denne grænse var der ingenting. 

 

I dag ved vi, at Universet er uendeligt stort. Der er projekter i gang med 

at lave beboelige oaser på Månen og sende folk til Mars. Hvem ved, 

måske kommer nogle af jer på rejse ud i solsystemet? –Måske bliver I 

de første kærester på månen? 

 

Som jeg nævnte til at starte med, så sidder I her på jeres navngivne 

pladser, som nu pludselig viser sig at være katapultsæder. De affyres 

om lidt – om ikke helt ud til stjerneknapperne, så dog ud i verden. Jeg 

håber, at I alle vil række ud efter stjernerne og møde verden med 

nysgerrighed og åbent mod.  

 

Hermed dimitterer jeg årgang 2018 fra Rosborg. 

 

Huer kastes 

 


