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Rektor Jens Boe Nielsens dimissionstale 28. juni 2014 

Kære Studenter 

Det billede, som Carol netop tog, kan I, inden min tale er færdig, se på hjemmesiden 

sammen med talen. Jeg sender den også lidt senere for en sikkerheds skyld til jer på 

Lectio. Måske oploader vi billedet på Instagram. I kan i øvrigt tweete på #studtale. I 

er også meget velkomne til at like – eller dislike min tale, hvis I går ind på min profil 

på Facebook eller evt. på LinkedIn. Skulle nogen af jer optage den på video, skal I 

være meget velkomne til at lægge den på YouTube. 

 

Jeg vil fortælle jer en lille historie om John Hansen fra den gang, da han var en lille 

dreng, der gik i skole. Nu er aldersforskellen mellem John og jeg selv ikke større end, 

at vi faktisk gik i skole på samme tid. Men der er ikke nogen gode historier at fortælle 

om mig. Jeg var en anæmisk vandkæmmet dreng med skilning, kalveknæ og 

indadvendte fødder. John derimod var en lyskrøllet rod med krudt i bagdelen. Den 

gang hed de karakterer, man fik i skolen og skrevet ind i sin karakterbog” rent ud 

sagt: ”slet” eller ”mådeligt”. Lige over var ”temmelig godt”, som faktisk var dårligere 

end karakteren ”godt”, som i sig selv heller ikke var alt for god. Man skulle op 

på ”meget godt”, som godt kunne have tilføjet et minus eller plus før det virkelig var 

noget.  UG – udmærket godt – var for de sjældne få. 

 

Sammen med karakterbladet var der et meddelelsesblad – et vidnesbyrd. Heri skrev 

skolen til hjemmet, hvis sønnen ikke opførte sig ordentligt. Nu er John jo ikke 

historiker for ingen ting. Han har sit kildemateriale i orden og da han fyldte 60 havde 

han lavet en lille udstilling af sine karakterbøger og sine vidnesbyrd. Jeg sneg mig til 

at kikke og kan sige, at på trods af Johns energi, så må man give ham, at de fleste 

karakterer lå mellem mg og ug. Og selv da man i 1963 gik over til 13-skalaen lå de 
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godt. Men hør, hvad lærerne i 1960 skrev om John: ”Arbejder ret fornuftigt, men 

virker lidt sjusket med det skriftlige”. Ved årskarakteren var det ikke blevet 

bedre: ”Fint standpunkt, men frygtelig sjusket med det skriftlige”. I næste klasse 

hedder om John: ”Kan godt tage lidt mere del i arbejdet, selv om standpunktet er 

pænt. Det kan nemlig blive bedre”. Man fornemmer irritationen hos læreren over, at 

John ikke yder sit bedste.  Og bedre bliver det ikke. Ved 2. termin hedder det ”Stilene 

er præget af svingende arbejdsindsats og hastværk ved indskrivningen”. Og i 1961 er 

det helt galt: ”John skal tage sig sammen, lade være med at pjatte tiden væk. Han har 

udvist en støjende og irriterende opførsel. Håber dette retter sig” – 

underskrevet ”Dalsgaard”.  Bemærk, at lærerne optræder med efternavn alene. Et 

halv år efter lyder det opgivende: ”Ingen fremgang”. Johns far må have givet ham en 

omgang for året efter står der: ”John er rolig og fornuftig, men skal være mere 

omhyggelig og hænge i”. 

 

Vi har jo faktisk stadig en meddelelsesbog – et ”vidnesbyrd”, som forbinder skolen 

og hjemmet, når man er under 18 år. Den har ligefrem et navn: Lectio. Det var den, 

jeg i september 2011 sagde, at jeres forældre skulle have adgang til. Udefra kan man 

se, hvor I sidder på ethvert tidspunkt i løbet af skoledagen, hvad I laver i den 

pågældende time og hvad I har lavet i løbet af året. Og har man en kode til Lectio, så 

kan man se endnu mere: karaktererne, jeres fravær, meddelelserne fra os til jer og 

hjemmet. Ja, der ligger rigtig megen information gemt i Lectio. Når jeg om lidt kan 

fortælle jer, hvad jeres gennemsnit er og hvad landsgennemsnittet er, så skyldes det, 

at Lectio indeholder informationer fra næsten alle gymnasier i landet og at 

programmet hurtigt kan generere data for hele landet. 

Ganske ofte får vi henvendelser fra journalister, som gerne – om nødvendigt gennem 

aktindsigt - vil have adgang til de informationer, som Lectio indeholder. Men efter 
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jeg nogle gange har oplevet, hvordan journalisterne har misbrugt – naturligvis 

anonymiserede informationer - så afstår jeg fra det, hvis det overhovedet er muligt. 

 

Nu er de informationer, som jeg kan give en journalist for intet at regne i forhold til 

de informationer, som Tys-tys-manden solgte til Se og Hør. Her fik en række kendte 

mennesker eksponeret deres færden, indkøb og andet. Der går naturligvis en grænse 

mellem, hvad vi selv lægger ud på nettet af forskellige informationer og hvad andre 

ulovligt lækker om en.  

 

Og så alligevel. Debatten blev rejst i forhold til Edward Snowdon. Er han en skurk 

eller en helt? Nogen vil mene det første, fordi han lækkede oplysninger, som, han 

vidste, var fortrolige, mens andre det andet, fordi han med sine offentliggørelser 

afslørede ulovligheder, som andre foretog.  

 

De skrevne mediers kamp for overlevelse, hvor man kun fremstiller det mest kulørte i 

særlig kulørt indpakning og den efterhånden ubegrænsede adgang til f.eks. de sociale 

medier i kombination med vores almindelige nyfigenhed, kan på sigt vise sig at være 

en uheldig cocktail. Tænk jer om: hvem af os kunne holde til et ”Lars Løkke-tjek”? 

Går man rundt med lysten til at gøre noget godt for Danmark gennem et politisk 

engagement, så må man nok lige overveje, om fremtidens journalister på Facebook, 

Instagram eller andre steder kan finde noget, som vil kunne belaste en om 20 år. Og 

desværre for Danmark, vil det nok afholde mange af jer studenter fra at engagere jer i 

politik. Hvem har ikke et eller andet, som man nødigt vil have frem i medierne? Så 

jeg beklager Amalie. Jeg tror, at din deltagelse i Paradise har gjort din vej til 

statsminister vanskelig. 
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Og der er tale om en hastig udvikling. Da John og jeg var unge, var der politiske 

figurer som Jens Otto Krag og Per Hækkerup. De havde en adfærd og nogle 

eskapader, som i dag ville få en Lars Løkke-fadbamse til at ligne en rød sodavand 

med sugerør. Deres adfærd var kendt, men den gang anså journalisterne og 

befolkningen det for at tilhøre privatlivet. De ville ikke have overlevet 10 min. i 

politik i dag. 

 

Vi har altid hævdet, at viden er vejen til frihed. Jo dygtigere vi bliver, jo mere vi ved, 

jo bedre betingelser har vi i fremtiden. Men den ekstreme sociale kontrol og de 

mange muligheder for, at man ufrivilligt eksponeres, risikerer at begrænse os i vores 

udfoldelse. For et par år siden modtog jeg i sommerferien en stribe mails og sms’er 

fra flere af mine venner.  Det var enkeltord som ”fedt”, ”kanon”, ”sjovt indslag”. Jeg 

var fuldkommen uforstående og måtte skrive tilbage til en af dem: hvad er det, der er 

fedt? ”Har du ikke set indslaget på YouTube”, var svaret med et link. Her optrådte 

John og jeg med vores traditionsrige nummer, som vi også gav i torsdags ved 

studenterfesten. En elev havde optaget hele seancen på mobiltelefonen og lagt det på 

YouTube. Jeg var på ingen måde begejstret for således at blive ufrivilligt udstillet på 

slap line i studentikost selskab og heller ikke fordi vores indslag ville være kendt af 

flere, før vi fyrede vores nummer af til festen. 

 

Har vi et svar på dette forhold mellem stadigt stigende muligheder for at dokumentere 

og eksponere ethvert individs daglige færden og på den anden side muligheden for 

ikke at begrænse vores udfoldelsesmuligheder – at kunne risikere noget i tilværelsen, 

uden at man af den grund skal hænges ud? 
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Det bedste svar jeg kan give, er som teologen og filosoffen K.E. Løgstrup 

kalder ”Den etiske fordring” i en bog fra 1956, som jeg godt kan anbefale som 

læsning i sommerferien. Hos Løgstrup udspringer etikken af det positive forhold 

mellem mennesker. Og den stærkeste grundværdi i det forhold er tillid. Løgstrup 

formulerer det som ”det tavse krav om, at vi skal tage vare på hinanden”. Vi 

mennesker lever ifølge Løgstrup i et dybt afhængighedsforhold til hinanden, fordi 

den adfærd, som jeg udviser til enhver tid påvirker dem, jeg er sammen med og 

omvendt.  Løgstrup formulerer det således:  

 

”I demokratiet bliver nemlig den enkelte borger i en vis forstand medansvarlig for, 

hvordan det samfund og folk regeres, som han selv tilhører – og altså også 

medskyldig i alle de misforhold og i al den nød, som medborgere og landsmænd 

kommer ud i ved mangelfuldt eller dårligt styre. For at sige det tilspidset, det 

politiske ansvar består i at være medansvarlig for andres handlinger, nemlig de 

styrendes”
i
 

 

Og på den måde skaber vi i hinandens selskab afgørende påvirkning på hinanden.  

Det stiller store krav til fremtidens politikere og til fremtidens journalister og frem for 

alt til jer. 

 

Min henvendelse til jer for en måned siden, hvor jeg bad om, at I ikke fejrede sidste 

skoledag med øl på stenen, var en etisk fordring om, at respektere skolen og naboerne 

– og den imødekom i – mange tak. 
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Uddannelse og især den uddannelse, som I har taget – en studentereksamen med 

fokus på studiekompetencen og i denne sammenhæng: især almen dannelse er en af 

de bedste veje til at imødekomme ”den etiske fordring”.  

 

Jeg synes, at vi har været med til at udvikle jeres almene dannelse, som i min optik er 

forudsætningen for den etiske fordring. Jeg synes, at I er en generation af engagerede 

unge, som i de seneste år har omsat jeres engagement i Nørre Games, 

Københavnerbilleder, koret, showbandet, filmfestivalen, drama, dans, festudvalget, 

elevrådet, café-mafiaen og ikke mindst i undervisningen. Jeg overlader trygt verden 

til jer i evig forvisning om, at I ikke misbruger mit billede og min tale fra 

hjemmesiden eller kommentarerne fra Twitter. 

Hjerteligt tillykke og held og lykke fremover. 

Hermed dimitterer jeg jer som studenter. 

                                                           
i
 K.E. Løgstrup: ”Den etiske fordring” 4. udgave, 2. oplag 2012 s. 61. 


