
Dimission 2018 
Velkommen til dimission på Slotshaven Gymnasium.  
Velkommen til alle jer studenter.  
Velkommen til jeres pårørende og velkommen til alle ansatte. 
 
Tillykke med, at et vigtigt kapitel i jeres liv er slut.  
Tillykke med, at et nyt kan begynde.  
 
Jeg håber, at I efter lange eksamensanstrengelser nu kan mærke, at livet er stort, og at I i det fjerne 
kan skue mod de blå horisonter. Optimisme og glæde, trods alle de vanskeligheder, der også er i 
livet, er netop det sangen Livstræet handler om. Og lad os ledsaget af skolens band sammen synge 
denne sang.   

___________________________________________________________ 
 
Bål, fodbold og dimission  
For præcis en uge siden stod jeg i Havneparken i Kalundborg og holdte båltale i forbindelse med 
Sankt Hans. I morgen spiller Danmark ottendedels finaler ved den 21. udgave af VM. Og i dag er vi 
samlet til dimissionsfest på Slotshaven Gymnasium. Hvad har disse tre begivenheder dog med 
hinanden at gøre? Alle tre begivenheder er traditioner. Men hvad betyder traditioner? 
 
Ser vi lidt nærmere på Sankt Hans, så er det tydeligt, at det er en tradition med flere historiske 
aspekter. Johannes Døberen, med fødselsdag dagen efter Sankt Hans aften, har lagt navn til dagen. 
Johannes Døberen, også kaldet Sankt Johannes, er med tiden blevet til Sankt Hans. Sankt Hans er 
også en fejring af den danske midsommer, og dagen har desuden været en markering af fortidens 
tro på, at naturkræfterne var særlig stærke netop denne aften. Og endelige trækker det 
traditionsrige Sankthansbål tråde tilbage til en tid, hvor bålets funktion var at skræmme heksene 
væk, når de var på vej til Bloksbjerg. Uanset om man ved, hvorfor vi fejrer Sankt Hans eller ej, så har 
traditioner som Sankt Hans en stor betydning. De giver anledning til, at vi mødes. Mødes med dem 
vi kender. Mødes med dem vi engang kendte. Og mødes med dem vi måske kommer til at kende. 
En tradition som Sankt Hans giver dermed anledning til et ad-hoc fællesskab, der opstår lige her - 
Lige nu. Et fællesskab, der skabes på tværs af allerede eksisterende fællesskaber og som måske 
opløses igen, når bålet brænder ud. 
 
Fodbold er også en generator for etablering af ad-hoc fællesskaber. Fodbold kan noget helt specielt 
– særligt slutrunder. Fodbold giver os ikke blot noget at samles om. Fodbold giver os anledning til at 
snakke med den fremmede, vi står ved siden af, når vi har stemplet ind ved en af nationens mange 
storskærme. Vi er på fornavn med spillerne. Vi ved, hvordan taktikken bør være, og hvem der bør 
skiftes ind. Vi råber, jubler og synger i fællesskab, når der er fodbold. Fodbold er fyldt med følelser. 
Følelser vi kan dele med hinanden trods forskellighed.  
 



Dimission er bestemt også en traditionsrig begivenhed fyldt med følelser. Følelser vi kan dele med 
hinanden trods forskellighed præcis som fodboldkampen. Dimissionen giver som Sankthansbålet 
anledning til at samles i et ad-hoc fællesskab. Et fællesskab der opløses igen, når I studenter drager 
af sted i vognene.  
 
Selvom dimissionsfællesskabet opløses om få timer, så eksisterer det, vi har til fælles stadig, nemlig 
vores tilknytning til stedet her. Vi vil alle fortsat være en del af Slotshaven Gymnasium. Også jer 
med huer. I har nemlig gennem jeres gymnasietid været med til at sætte jeres aftryk på skolen. I har 
været med til at udvikle den, præge kulturen, og været med til at holde liv i eksisterende traditioner 
– Ja, endda at skabe en stribe nye traditioner. Galla og Frakkelfest, velkomst i kantinen første 
skoledag og morgenmad samme sted sidste skoledag er gamle traditioner her på Slottet. Det 
samme gælder det, at første student hejser flaget, og at vi som det sidste slutter af med dimission 
og vognkørsel.  
 
Men I har også været med til at skabe en række nye traditioner. Skattejagt for nye elever, 
Luciaoptog, hvor jeg ved, at flere af jer drenge med lys i hånden sang jer gennem skolen, og så er 
der den årlige rektortime, hvor I har bidraget med input til udvikling af vores fælles skole. Alt 
sammen nye traditioner, som I har været med til at give liv.    
 
Beslutningshåndbog ”Sådan har vi altid gjort” 
Traditioner som Sankt Hans, VM i fodbold, dimission og ikke mindst gamle og nye 
hverdagstraditioner på Slotshaven, kan bruges til at skabe fælles retning i vores liv. Det er 
genkendelige knudepunkter, der binder os sammen i et hverdagsliv, der ofte er præget af 
uforudsigelighed, fleksibilitet og evig forandring. Et hverdagslivet kendetegnet af svækkede eller 
ligefrem opløste traditioner. Ifølge den britiske sociolog Anthony Giddens betyder 
aftraditionaliseringen, at vi som individer konstant selv skal træffe valg, selv skal skabe vores eget liv 
og vores egen fortælling og ikke mindst selv skabe vores egen identitet.  
 
Traditioner har nemlig tidligere været handlings- og beslutningsanvisninger, der blev overleveret fra 
generation til generation. Det var en slags håndbog, hvori der stod: ”Sådan har vi altid gjort”. 
Traditionerne havde dermed en del af ansvaret for de mange beslutninger, der skulle træffes. Når 
traditionerne svækkes i vores senmoderne samfund, er det op til det enkelte individ at skabe 
retning i eget liv, at træffe alle beslutninger, og ikke mindst at koble sig på fællesskaber. I Giddens 
optik vil aftraditionaliseringen medføre, at I umiddelbart ikke kan vælge det samme erhverv, som 
jeres forældre. Nej, I skal gå jeres helt egne unikke vej i livet. Hele ansvaret, det eneste rigtige valg 
og det lykkelige liv er dermed placeret på jer som enkeltindivider. Men traditioner og rutiner kan 
hjælpe os med en fælles retning. Med at træffe beslutninger. Derfor er traditioner og rutiner med 
til at skabe tryghed.  
 
 



Traditioner og rutiner indeholder som genkendelige knudepunkter en smule af fortidens handlings- 
og beslutningshåndbog ”Sådan har vi altid gjort”. Måske skal vi gøre op med angsten for at læse i 
denne håndbog, og herigennem få simple anvisning på, hvordan vi kan handle, så ikke vi skrammes 
af at handle.  
 
Den faktiske ungdom 
Dimissionen er som tradition med til at skabe fællesskab, så vi ikke konstant optræder som løsrevne 
individer. Det er vigtigt, at vi har noget at samles om. For det at føle sig som en del af et fællesskab 
er med til at gøre os tilfredse med livet. Vi har som mennesker brug for andre mennesker. Vi har 
brug for noget, der binder os sammen. Og i mødet med andre mennesker, har vi brug for både 
simple og avancerede sociale regler og konventioner. For uden disse havner vi i det den danske 
filosof og teolog Knud E Løgstrup betegnede som ”Formløshedens tyranni”. En formløshed, der gør 
os ufrie, da det betyder manglende evne til civiliseret omgang med andre mennesker.  
 
Er I kære studenter ufrie?  
Er I kendetegnet af formløshedens tyranni?  
 
I er alt andet end formløse. I er venlige, velopdragne, pligtopfyldende og imødekommende. Det har 
vi stribevis af eksempler på. Jeg vil ønske, at nogle af meningsdannerne, der udtaler sig i diverse 
medier vil indgå i et jobswop, så de for en tid var en del af Slottet og herigennem kom helt tæt på 
den ungdom, som vi kender. Jer. Venlige, søde, pligtopfyldende, imødekommende og ikke mindst 
ambitiøse og inderligt interesseret i at færdiggøre jeres uddannelse. Det er den ungdom, jeg 
kender. Det er Jer.  
 
Forskelle omdannes til ligheder 
Sankt Hansbål, fodbold og dimission er alle eksempler på, hvordan gamle traditioner, store 
sportsbegivenheder og særlige mærkedage kan være med til at danne grundlag for fællesskaber. 
Fællesskaber, der for en kort stund omdanner samfundets store forskelle til ligheder og herigennem 
hjælper os med at få øje på det, vi har til fælles frem for det, der gør os forskelige.  
 
Dimissionen er en markering af jeres afslutning af studentereksamen. Den er en mellemstation på 
jeres livslange læringsrejse. Måske med genkendelige knudepunkter, rutiner og traditioner, der vil 
skabe retning i jeres liv og forhåbentlig binde jer sammen med andre mennesker. Huen markerer alt 
det, I har til fælles. Den overskygger for en tid forskelle.  
 
Nyd jeres fælles dag. Stort tillykke og fortsat god livsrejse. 


