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Translokationstale 2019  
 
Kære studenter - kære unge medborgere - kære global citizens. 
 
 
Hjertelig tillykke - med jeres studentereksamen. Hvor har det været en 
gribende uge. Siden mandag morgen er I én for een sprunget ud som 
studenter, og ovre i teltet i skolegården har vi glædet os over at fejre det 
sammen med jer og jeres familier. Tårerne strømmede - lettelse, glæde og 
stolthed var at se i både jeres og ikke mindst jeres forældres øjne. OG siden 
har I kunne nyde de mest fantastiske sommeraftener og nætter.  
I torsdags holdt vi vores traditionelle studentermiddag med bl.a. 
”Rysensteenervals”, “Land of hope and glory” og ikke mindst underholdning 
ved lærerbandet.  
 
Nu sidder I her - til den allersidste begivenhed i jeres gymnasietid på 
Rysensteen - inden I om få timer drager hujende og skrigende ud på gader 
og stræder for at bevise jeres overgangsrite videre ud i livet.  
 
Translokationen er en skelsættende begivenhed. I har nået et af de store 
mål, I har sat jer i livet indtil nu - I er færdige med jeres ungdomsuddannelse -   
og foran jer venter nye ret afgørende valg for, hvordan jeres liv vil tegne sig. 
 
Denne tale vil koncentrere sig om tendenserne i tiden gennem jeres 
gymnasietid, om indholdet af jeres dannelsesforløb på Rysensteen og til slut 
et lille blik ud i fremtiden.  
 
 
Lad os begynde med kendetegnene for jeres gymnasietid:  
 
Året før I kom i gymnasiet – nemlig i 2015 - lykkedes det for Mogens 
Lykketoft i sin position som Formand for FNs generalforsamlingforsamling at 
få tilslutning til de 17 verdensmål – SDG´erne i daglig tale! Disse verdensmål 
er gennem jeres gymnasietid gået som en steppebrand gennem store dele af 
verden. Også her på Rysensteen. Både fordi de hænger mange steder på 
skolen og fordi I har arbejdet med dem i fagene. Og det er vigtigt, for vi ser jo 
- særligt gennem medierne - massevis af eksempler på, hvor mange 
udfordringer der er for mennesker rundt på jorden. De store 
flygtningestrømme, som har været i voldsom stigning gennem jeres 
gymnasietid, undertrykkelse af befolkninger, sult og fattigdom som mange 
steder forværres p.gr.a. klimaændringer, store affaldsdepoter at plastik og 
skrot. Alt dette efterlader os med følelsen af, at de 17 verdensmål kan være 
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endog ganske vanskelige at nå inden 2030, sådan som målsætningerne er 
sat op.  
 
Især klimaet er sat under lup gennem jeres gymnasietid. En ung svensk pige 
- Greta Thunberg – er blevet ikonet på klimaengagementet. Hun har opnået 
en kæmpe tilslutning i sine opråb – særligt af jer. Af unge mennesker over det 
meste af kloden, som stod klar i kulissen, så snart der kom en anledning. Og 
det skal jeg love for, at der gjorde. Ikke en eneste politiker har kunne se sig 
udenom at have mål for klimaet. I hvert fald så længe den stod på valgkamp. 
Bortset måske fra en enkelt – som nu har lært alle os andre at forstå, hvad 
det er vi er: nemlig klimatosser! Så har vi også det at være sammen om, og 
der er jo ikke noget bedre end at kende sin identitet!!!  
Det er godt, der handles på klimaudfordringer. Det er svært at handle på 
klimaudfordringer. Og det bliver spændende, hvordan vi som samfund, som 
verden, kommer videre med de udfordringer vi har bragt os selv i! Når I om 
mange år ser tilbage, så kan I huske, at fokus på udfordringerne startede i 
jeres gymnasietid. 
 
Et helt andet perspektiv på klodens udfordringer kom også i jeres 
gymnasietid. Nemlig Hans Roslings.  Som statistiker og professor i 
international sundhed på Karolinskauniversitetet i Sverige kom han i 2018 
med sin bog Factfullness. Med spændende og optimistiske pointer 
konkluderer han: det hjælper at hjælpe.  
 
Hans Rosling fremhæver, at der i dag er: 
- Færre der dør i krig 
- Flere babyer der overlever 
- Færre der lever i dyb armod 
- og Statistisk er der flere unge piger verden over, der får en uddannelse 
 
Hans påstand er, at medierne fokuserer på og beretter om katastroferne, 
hvorfor vi som mennesker ser verden meget mere negativt end den i 
virkeligheden er. Konklusionen er, at verden ER blevet bedre, - selvom der 
fortsat er meget at gøre.  
 
Jeg tolker hans – i øvrigt meget veldokumenterede data – som et slag for, at 
vi ikke må falde tilbage i apati, og opgive at handle. Tværtimod skal vi med 
empati og engagement fastholde forbedringerne og sammen arbejde videre – 
med bevidstheden om at det hjælper at gøre noget – det hjælper at hjælpe.  
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Hans Roslings undersøgelser viser bl.a. at kvindernes stilling og status på 
verdensplan er blevet forbedret de seneste 30 år. Et fakta der måske kan 
overraske med en anden af de tendenser in mente, der har kendetegnet jeres 
gymnasietid – nemlig Metoo-bevægelsen i 2017.  
 
I løbet af - hvad der føltes som et splitsekund - gik Hashtagget viralt og fik sat 
fokus på en udbredt seksuel undertrykkelse, der åbenbarede sig, fandt sted i 
et hidtil ukendt omfang og i samfund man ikke skulle ha troet. Det fik 
konsekvenser for mange - især i den kreative verden. Massevis af især 
kvinder tilsluttede sig Metoo-bevægelsen, og jeg tror, at det har haft 
betydning for, at der gennem jeres gymnasietid har udviklet sig et ikke 
tidligere set hensyn til kønslig diskrimination generelt.  Det er min oplevelse, 
at der med metoo-bevægelsen er blevet en større åbenhed overfor 
diversiteten indenfor køn og seksuelle tilknytninger. Og det er godt – lad os 
fastslå det.  
 
Ytringsfrihed og åndsfrihed er meget vigtige begreber, som vi skal strække os 
langt for at leve op til og holde fast i – både hvad seksualitet og holdninger 
angår. Det er i Danmark en grundlovssikret ret og næsten alle lande verden 
over har i 1948 tilsluttet sig disse rettigheder gennem 
Menneskerettighedserklæringen. 
 
Metoo-bevægelsen påviste– menneskerettigheder til trods - at krænkelser og 
kønslig diskrimination har været – og sikkert stadig er - ret udbredt. Jeg tror, 
vi med bevægelsen har fået skabt et bredere fokus på, hvor vigtigt det er, at 
behandle hinanden med respekt, accept og hensyn.  

Det er på alle måder godt. Dog vover jeg at indskyde en lille overvejelse 
omkring netop hensynet – for måske kan det også have en slagside. Vi kan jo 
gå hen og blive SÅ nærtagende, at der ikke mere er plads til en enkelt joke – 
eller en smule selvironi. Vi må passe på, at selvhøjtideligheden ikke kommer 
til at overtage, så vi måske ligefrem leder efter krænkelserne. Jeg håber, vi 
kan udvikle en tro på meningstilkendegivelse under ansvar, og derfor kan 
forvente, at der fortsat er plads til IKKE at føle sig krænket ved det mindste 
tegn. Vi skal jo også give plads til hinanden og gå i lidt store sko. Fx kunne 
give hinanden et kram uden misforståelser. 
Dette sagt i erkendelse af, at der fortsat mange steder i verden finder endog 
voldsom undertrykkelse sted.  
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Og det må I med jeres verdensborgerskab i bagagen medvirke til at kæmpe 
imod, så flere kan leve et liv med retten til at være sig selv, danne sig selv og 
have sine meninger.  
 
Netop JERES mening har der jo været bud efter her mod slutningen af jeres 
studentereksamen. I har allerede INDEN I blev studenter været 
førstegangsvælgere.  Og endda erfarne andengangsvælgere! Lige midt i 
jeres studentereksamen skulle I både til valg til Europaparlementet og til 
Folketinget. En fantastisk afslutning på jeres gymnasiale dannelse. En helt 
anden slags eksamen, hvor den demokratiske forpligtelse bliver sat på 
højkant. Jeg har læst – og er sikker på at dette NETOP gælder for jer – at 
nye vælgere har researchet dybere end os andre gamle i forsøget på at finde 
den rette politiker eller det rette parti at stemme på efter sin inderste 
overbevisning. Jeg håber, at I ALTID vil deltage i den demokratiske fest det 
er, at vi her i Danmark i så høj grad giver vores mening til kende, når der er 
valg. Det er en ret – og det er en pligt.  
  
 
Hvad håber vi, at vi har givet jer gennem jeres tre års dannelse på 
Rysensteen? 
 
Alle STX-studenter over hele landet har modtaget undervisning efter den 
samme bekendtgørelse. Så den generelle dannelse I har fået gennem jeres 
tre år på Rysensteen er på mange måder magen til den, som de andre med 
de røde huer har fået landet over. Liiiiige bortset fra: At I som rysensteenere 
er blevet undervist af hvad jeg mener er de bedste lærere i landet! Skulle I 
ikke lige gi dem en hånd ;-) 
 
Udover kvaliteten i den almene dannelse, har I som rysensteenere også fået 
en global dannelse med i bagagen – nemlig Global Citizenship Programme. 
Vi håber, at I gennem programmet har opnået en kulturforståelse, der 
hæmmer fordomme og fremmer nysgerrigheden i mødet med ”den anden”. At 
I har opnået en større forståelse for jeres egen identitet. OG at I har fået 
værktøjer til nu at kunne praktisere et verdensborgerskab. Som et handlende 
menneske. 
 
I er gennem Global Citizenship Programme blevet undervist – både i fagene 
og i projekter på tværs af fagene - i emner som kulturforståelse, globale 
tendenser, innovative løsninger på verdens udfordringer og ulighed på tværs 
af verdensdele. I har deltaget i RYSMUN i 2.g hvor I diskuterede epokale 
udfordringer for verden i FN-regi. I har arbejdet med FNs 17 verdensmål, og I 
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har deltaget i tre årlige GCP-dage – den seneste i november 2018, hvor det 
var jer, der som 3.g-ere præsenterede film for de andre og fortalte om jeres 
erfaringer med kulturmødet på jeres studietur.  
 
Netop studieturen har for jer alle sammen været en kæmpe oplevelse med 
homestay og massevis af unikke oplevelser – et lille potpourri over blot en 
lille smule af det I oplevede: 
 
3.a var i Argentina: Her fik i stærke indtryk af tango og af fodbold. Af historien 
om en beskidt krig og en 2018-økonomi i frit fald – og med assado, parrilla og 
argentinsk oksekød i rigelige mængder.  Ja! Og så var det mødet med den 
argentinske drik maté, som I delte med de andre i samme kop. SÅ er man 
blevet forbundet! 
 
3.b var i Madrid Spanien: I levede - ikke kun oplevede - Madrid og spanierne. 
Med hele 11 dage på homestay. I så Flamenco med fascination og passion 
og I dansede også selv. I så teater og øvede selv teater (på spansk på 
microteatrets scene) Og jeg har hørt, at det allerbedste nok var at være 
sammen hele klassen, hver gang I mødtes! 
 
3.c var i Egypten: I oplevede mødet med Kairo, hvor I blandt andet mødte 
trafikkens kaos, befolkningens generelle åbenhed og ikke mindst de 
egyptiske partner-elevers evne til - i festligt lag - at give sig hen til sang, dans 
og musik.. aldeles uden indtagelse af alkohol... 
 
3.d var i Kina, og blev stærkt udfordret ved som klasse at skulle stå på en 
scene og synge danske sange for jeres kinesiske partnerskole. En for os 
danskere uvant måde at være sammen på. I oplevede under homestay en 
meget fremmedartet kultur, og var utrolig dygtige til at møde det med 
nysgerrighed. 
 
3.e var i Canada og oplevede blandt andet Kanoturen på Gullwing Lake, 
mødet med First Nations-befolkningen og deres elgstuvning samt talknuseriet 
under baseball-kampen på Roger’s Stadium. 
 
3.f var i Sydkorea hvor I for første gang oplevede hvordan det måtte føles at 
være The Beatles på turne i 60’erne. Ved modtagelsen på Inchang High 
School hang 1000 elever ud af vinduerne, forlod klasselokalerne, fyldte 
gangene op for at klappe, skrige (nogle endda græde) for at byde jer 
velkommen. I var den første udenlandske skole der nogensinde havde 
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besøgt Inchang High School. Det startede eksotisk - men blev efterfølgende 
et meget hjerteligt og berigende kulturmøde.  
 
3.s var i Rusland, hvor I bl.a. mødte to unge russere i Moskva, der begge 
arbejdede aktivistisk med at skabe reel politisk opposition til Putins parti 
‘Forenet Rusland’. De frygtede begge statens repressalier og måtte konstant 
flytte kontor, da ingen ville leje lokaler til dem, når først de fandt ud af, hvad 
de arbejdede med. 
 
3.t fik sig en overraskelse i Singapore. På besøget på Temasek skole blev I 
noget stødt over, at jeres svar på spørgsmål blev honoreret med chokolader. 
I gav straks chokoladen videre til andre. I kunne ikke slippe den holdning, at 
man som elev siger noget, fordi det er interessant og ikke for at få chokolade. 
 
3.u var i USA – både i New York, i Maine og i Boston! I oplevede bl.a. 
hvordan eleverne på jeres highschool i Maine hver morgen sværgede troskab 
til flaget og sang nationalhymnen, og I blev overraskede over at høre skolens 
orkester spille den danske nationalmelodi – til jeres ære. Kunne I alle 
versene?! Og så kørte I i skolebus fra Maine til Boston – med en chauffør, 
der virkelig opfattede jer som uvorne skolebørn!  
 
3.w  var i Indien og oplevede, hvordan I vakte stor opsigt i bybilledet som de 
blege danskere I var. Folk stimlede sammen for at tage billeder af jer - og i 
særdeleshed selfies med jer. Jeres personlige space blev udfordret - men 
efterhånden også udvidet, for når man bor hos indere, kan man hænde at 
sove i seng med Bedstemor eller ligge på sofaen i Farmands kontor og vågne 
op under et myggenet med alles øjne på sig. Den indiske gæstfrihed var 
enorm! 
 
3.x var i Island og her inviteret på nattelejrbålshygge med håb om at se 
nordlys. Lige da alle havde opgivet og var ved at pakke sammen, 
åbenbarede der sig alligevel det mest fantastiske nordlys. En oplevelse I 
garanteret aldrig vil glemme.  
 
3.y var også i USA og I var meget begejstrede for at møde så meget science 
på så højt et niveau, som I gjorde i Boston. Mange fik straks lyst til at læse 
science i USA. Noget der satte tanker i gang var også at opleve at hygge sig 
med sport en fredag aften i stedet for at søbe alkohol. Men det der vist gjorde 
størst indtryk var det store udbud af “gratis” mad i kantinerne på universitet 
og highschool. Og så nød I nok også at være på en af vores smukkest 
placerede partnerskoler – Tabor Academi.  
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3. z lærte Kulturforståelse på den hårde måde, da I umiddelbart efter 
ankomst til Istanbul blev sluppet løs i ’Grand Bazaar’. Med penge på lommen 
skulle der shoppes igennem i en af Istanbuls største turistattraktioner med 
nogle af de bedste købmænd! Det kunne kun gå en vej. Men I lærte at husle 
og ikke sige ja til den første pris, hvilket vist kom jer til gode resten af turen. 
Og var der noget med at lærerne bankede jer i beachvolley? 
 
Et lille kalejdoskopisk blik fra jeres spændende studieture, som blev afsluttet 
med en kulturforståelsesevaluering, hvor I beviste, hvor reflekterede I er 
blevet over jeres møder med ”den anden”. DET er jo global dannelse! 
 
Vi vil gerne indrømme, at vi med Global Citizenship Programme har mange 
forventninger til, hvad det kan bringe jer af muligheder – både for jer selv i 
jeres fremtidige liv som verdensborgere, men bestemt også for jeres mulige 
handlinger der skal medvirke til at gøre verden til et bedre sted at være i 
morgen, end den er i dag. Vi skal nemlig huske Hans Roslings pointe – det 
betaler sig at handle. Dertil kommer, at vi håber, at vi med GCP har 
medvirket til at gøre jer til verdensborgere, der er forankret i jeres egne 
demokratiske værdier, men samtidig respekterer forskelle i traditioner, sprog, 
religioner, vaner og livsformer. 
 
Og – så skal vi ved ethvert kulturmøde huske Clement Kjærsgårds motto, 
som er skrevet på væggen ovre i hovedbygningen: 
Jo mere uenig man er, jo pænere skal man tale til hinanden!  
Det er i bund og grund vejen til en bedre og mere fredfyldt verden. 
 
Det sidste dannelsesperspektiv som jeres generation været med til at 
opbygge et program for på Rysensteen Gymnasium er ”den digitale 
dannelse”. Sammen med Center for Information og Boblestudier udformede 
vi et program, hvor I har fået oplæg om Billeddeling og mobning, digital 
sikkerhed på nettet og mobilvaner og forstyrrelser. Jeres evalueringer var 
gode – jeg håber det var et udtryk for, at I generelt har kunne bruge de 
anbefalinger I har fået. I hvert fald danner I nu skole for de kommende 
generationer af rysensteeeneres digitale dannelse – for vi gentager 
programmet.  
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Hvad vil vi huske jer for? 
 
I har været en ualmindelig dejlig årgang. Det skal der SLET ikke herske tvivl 
om. Og skulle nogen overhovedet have tvivlet, så viste I i torsdags ved 
huefesten, hvor søde og varme I er. Som generation hviler I i jer selv på en 
måde, vi faktisk ikke har set før!  
 
I har gennem jeres gymnasietid været seriøse over en bred kam – og slutter 
med det højeste gennemsnit vi endnu har oplevet på Rysensteen – nemlig 
9,0. I har behandlet hinanden med omsorg. Og I har videreført alle de 
skolekulturelle fællesskaber, der er SÅ vigtige for Rysensteen – I har kort 
sagt udvist både Nysgerrighed – Ordentlighed – Rummelighed og 
Ansvarlighed. 
 
Mange af jer har lagt et stort engagement i skolens udvalg: 
Fx GCP-udvalg – fest-udvalg – kælder-udvalg – elevråd - mamse eller GURG 
Mange har gennem de tre år stillet op på forskellige af skolens sportshold og 
repræsenteret os flot 
Musical-udvalget har gennem jeres tre år nærmest overgået sig selv år for år 
i vanvittig flotte produktioner. En flot og velsmurt organisation – kun styret af 
elever. Imponerende! 
Og netop i jeres årgang er antallet af elever, der deltager i 
frivillighedsprojekter, steget markant. Flere af jer har deltaget i cykelturene 
med demente på Vesterbro – et meget rørende projekt, der i den grad 
fremmer livskvaliteten for udsatte. Også lektiecafeer gennem ungdommens 
Røde Kors har I været tilsluttet og enkelte af jer har været på Sjælsmark for 
at hjælpe unge der.   
 
Og så blev jeg forleden bekendt med et helt nyt tiltag i år – nemlig 
Mandagsmonopolet – 4 3.g-elever, der har uploaded potcast gennem 
skoleåret med overvejelser omkring elevers indsendte dilemmaer. Selv fik jeg 
fornøjelsen af at være gæst ved den sidste.  
 
I løbet af jeres sidste gymnasieår valgte skolekultursudvalget at sætte fokus 
på Ansvarligheden i NORA. Som jeg har nævnt, har jeres årgang udvist 
utallige eksempler på, hvordan det har udfoldet sig – nok liiiiige med 
undtagelse af sidste skoledag – men den lader vi stille og rolig fortone sig i de 
tåger, som mange befandt sig i på det tidspunkt ;-) 
 
 
Kære dejlige studenter.  
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Mærk det – NUET! Træk vejret langsomt ind. Vær tilstede lige nu. Og nyd 
det. Nyd at I er i centrum. Nyd at I er sammen med hinanden.  
Grib Dagen – som Kierkegaard ville have sagt. Prøv at være i ALLE NU-
ERNE hele dagen og aftenen igennem.  
 
Og når mørket sænker sig, og tiden kommer, hvor I skal forlade hinanden, så 
håber jeg at I vil føle jer som de ”legesyge sommerfugle” som Kim Larsen har 
skrevet om, og med lethed flyve videre ud i verden.  
 
Inden da vil mange af jer tage på Roskildefestival – og for første gang kan jeg 
stå her og sige – VI SES!!! Jeg vender jeres teltlejr i P på onsdag!!!! 
 
Husker I Rysensteens motto: 
 
Du skaber Rysensteen 
Rysensteen skaber dig 
Sammen skaber vi fremtiden 
 
 
Indtag nu fremtiden - som de verdensborgere I er – og brug jeres viden og 
dannelse til at gøre verden til et bedre sted at være. Pas rigtig godt på jer 
selv – og:  husk at melde jer ind i Rysensteens alumneforening, og kom 
tilbage til så mange arrangementer, som I kan, hvor I kan møde hinanden 
igen og vi kan følge med i jeres kommende spændende liv.  
 
Hjertelig tillykke med jeres studentereksamen  
 
Hermed dimitterer jeg jer som studenter fra Rysensteen Gymnasium 2019 
 
 
 
 
 
 


