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TROLLEMORGEN 2020 

Ida Tillisch  

 

Godmorgen til jer alle!  og Tillykke med fødselsdagen Herluf Trolle.   

Der er noget ganske særligt over Trollemorgen, ikke mindst denne Trollemorgen 

hvor vi for første gang i lang tid er samlet i den gamle kirke.  

Nogle gange er det først, når man mister noget, at det går op for os, hvor vigtigt det 

er. Det vil jeg komme tilbage til.   

Her til morgen nyder vi kirken lidt ekstra, og hvor er den dog blevet smuk. Det var 

nærmest magisk at høre Te Deum. Tak til Kofoed og koret.  

Mit navn er Ida Tillisch. Det er 27 år siden jeg selv sad her i kirken som dippel 

Trollemorgen… så kan I selv regne ud, hvor ung jeg er. 

Jeg er er gift med Nicolai, der desværre ikke er her i dag. Han er hjemme i Dubai, 

hvor vi bor og sørger for, at vores to børn Margaux og Axel, også kommer i skole 

her til morgen.  

Vi har boet i Mellemøsten de sidste 13 år, hvor jeg til hverdag bl.a. kæmper for 

naturen gennem mit arbejde for WWF – bedre kendt i Danmark som 

Verdensnaturfonden.  

Men bare rolig! Jeg er ikke kommet for at skælde jer ud --- eller opfordre jer diple 

til skolestrejke! 

 

__________________________________________________________ 

Der er masser af muligheder for dem der gerne vil gøre en forskel!  

Vi er samlet i dag for at ære og fejre vores to hovedpersoner, Birgitte Gøye og 

Herluf Trolle, der for over 450 år siden tog den vigtige beslutning at de ville gøre 

en forskel for fremtidens børn og for uddannelse i Danmark.  

De var barnløse, men det siges at de var bekymrede for Danmarks og adelens 

fremtid i de turbulente tider de levede i. Der var både politisk og kirkelig uro i 

Danmark dengang.  
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De to var enige om at god uddannelse kunne være med til sikre en bedre fremtid og 

stiftede Herlufsholm skole.   

Og der er ikke tvivl om, at Herlufsholm har gjort en kæmpe forskel for mange 

børn, deres familier og for samfundet, siden den blev til i 1565.  

Alle os, der sidder her i dag, har knyttet et forhold til Herlufsholm eller til nogen, 

der har gået eller arbejdet på skolen.  

Vi kan alle fortælle vores helt egen historie om, hvordan skolen har været med til 

at forme os og komme videre i livet med en ballast, der er ret unik.  

Vi har meget at takke Birgitte og Herluf for – og Herluf og Birgitte har meget de 

kan være stolte af.  

Især kan de være stolte af, at Herlufsholm i dag er en moderne skole med 

engageret ledelse og dygtige lærere, og hvor I diple, ikke bare rykker med jeres 

akademiske viden og Herlufsholm er blandt Danmarks top ti bedste skoler, I også 

ude og gøre en forskel for andre mennesker i verden. 

Omtalen af skolen er også blevet en hel del mere positiv.  Jeg tør slet ikke 

genfortælle, hvad der stod i pressen, da jeg gik hernede.  

Hvor er er det top sejt, at I har indsamlet 250,000 kr. til udsatte børn i Afrika og 

støtter SOS Børnebyerne.  

Det er dejligt at se, hvordan skolens’ engagement med Round Square, det 

internationale netværk af skoler der sammenarbejder for at tilbyde spændende 

programmer for elever på tværs af lande og kulturer, har udviklet sig. Flere og flere 

af jer diple og lærer involverer jer, både her på skolen og ude i verden.  

Udvekslingsprogrammer og frivilligt arbejde giver indsigt i, hvordan andre 

mennesker i verden bor og lever. I har bygget skoler i Tanzania, drivhuse i Syd 

Amerika og for nylig været i Indien og hjulpet med at forbedre skoler og 

legepladser.  

Der er planlagt en spændende tur til Kenya her til foråret for en gymnasieklasse og 

IB klasse med mulighed for at hjælpe til på en pigeskole. Jeg har også hørt om en 

modig pige, Benedicte, der tager afsted til Indien i februar med projektet ”ICU2” 

og hjælper børn der har svært ved at se.   

Det er ikke altid let at få øjnene op for, hvor privilegeret et liv vi faktisk lever her i 

Danmark, ikke mindst her på Herlufsholm. Det er denne slags oplevelser vi får når 
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vi opdager hvordan andre har det, ja nogle gange kan det være helt ude af ens egen 

’komfort zone’ at vi udvikler karakter, empati og forståelse af verden og andre 

mennesker. 

 

I WWF prøver vi også at gøre en positiv forskel. Vi arbejder i over hundred lande, 

og vi er vidner til hvordan jordens vilde dyr og naturlige habitater er under enormt 

pres. Et pres, som vi mennesker har et stort medansvar for. 

En million dyre- og plantearter er ifølge en FN-rapport truet af udryddelse.    

Siden Birgitte Gøye og Herluf Trolle levede, er næsten 700 arter af hvirveldyr 

uddøde ifølge en anden FN-rapport. Hvirveldyr er dyr med en rygrad; altså alle 

pattedyr, fugle, padder og fisk. 

WWF's flagskibs-publikation, The Living Planet Report, bliver udgivet hvert andet 

år og er en omfattende undersøgelse af tendenser i global biodiversitet. Man kan 

sige det er et slags sundhedscheck af Moder Jord.  

Kort fortalt viser The Living Planet Report at uholdbar menneskelig aktivitet 

skubber planetens naturlige systemer, som støtter livet på Jorden, til kanten.  

Det er som om vi ikke har forstået, at det er naturen, der har skabt alt hvad vi har, 

og har alt det vi har brug for.  

Naturen giver os i øvrigt også omkring 125 trillioner dollars i ydelser hvert år, samt 

sikrer os frisk luft, rent vand, energi, medicin og mange andre produkter og 

materialer.  

Så hvor godt er det lige vi passer på naturen? Lad mig give jer et par eksempler fra 

The Living Planet Report.     

 På blot 40 år er vores bestand af dyrearter faldet med 60 pct. i gennemsnit. 

Det er over halvdelen af de populationer af verdens vilde dyr som nu er væk, 

der eksisterede da flere af jer, lidt ældre gammelherlovianere, gik her på 

skolen. 

  

 De sidste 50 år er ca. 20pct. af Amazonas regnskove arealer fældet og eller 

brændt. 

 

 1/3 af alle verdens koraler er døde eller i meget kritisk tilstand.  
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 Over 90 pct. af alle havfugle har plastik i maverne. Det høje tal giver os en 

indikation om hvor meget plastik der findes i havene. Hver år smider vi 

yderligere 8 millioner tons plastik i havene.  

 

 Og så er der klimaforandring. Måske mærker I det ikke så meget her i 

Danmark, eller savner isvintrene. Men i Dubai hvor jeg bor og i de lande 

hvor der allerede er meget varmt, kan den ekstra grad vi styrer imod, have 

katastrofale konsekvenser. 

  

 Der bliver mere varmt og tørt mange steder. Det samme opleves i Australien 

hvor varmen og tørken gør det endnu sværere at få bugt med de katastrofale 

brande, der hærger for tiden og har dræbt mennesker og hel enorme 

mængder af dyr og planter. Man regner med at 1/3 af verdens koalabjørne 

allerede er gået tabt i flammer og røg. 

 

Som I kan høre, er det vigtigt at vi IKKE vender ryggen til disse problemer, 

selvom de måske lyder uoverskuelige, lidt overdrevne, eller I bare er trætte af at 

høre om dem.   

At gøre som vi plejer er er ikke længere en mulighed, hvis de mennesker der skal 

leve i fremtiden, også skal have lov bo på en levende planet. Og som I ved, vi har 

kun en. 

Det er blevet sagt af andre: ”I er den første generation der virkelig mærker den 

negative effekt af menneskets måde at bruge jordens ressourcer på– og den sidste 

generation, der kan nå at gøre noget ved det.”  

Det er bestemt en kæmpe udfordring vi står overfor!  

Det er ikke let, det er komplekst, men det skal løses og det kan løses. Mange af 

løsningerne findes allerede i form af teknologi og bedre vaner.  

Vi er nødt til at igangsætte en global omstilling hvor vi bruger jordens ressourcer 

mere fornuftigt og effektivt og ligeledes mindsker forurening.   

Omstillingen er heldigvis ved at ske mange steder, men sker alt alt for langsomt.  

Jeg husker tydeligt et af mine første møder for 13 år siden med den lokale energi 

koncern i Dubai, vores pendant til Ørsted. 
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Mødet foregik i en Majlilis, som er en slags audiens holdt af en vigtig person, hvor 

alle kan tale og blive hørt, og normalt er det for mænd. Kvinder er dog velkomne, 

og jeg var inviteret til at fortælle om bæredygtighed og vores projekter. Jeg havde 

forberedt et indslag om grøn omstilling.  

Omkring mig sad folk og lyttede og de syntes, det lød helt tosset.  

Hvorfor skulle et land, der har over 10 pct. af verdens kendte olieressourcer 

investere i ren energi?  

Mødet var op ad bakke og jeg følte jeg var landet på en fjern planet - ikke fordi jeg 

var den eneste kvinde blandt 50 arabiske mænd, men jeg var den eneste, der den 

morgen syntes grøn omstilling i De Forenede Arabiske Emirater gav mening.  

Havde nogen fortalt mig den dag, at måneder senere var vi partnere i en stor 

kampagne om at bruge energi mere effektivt og at energikoncernen i dag leder de 

enorme solenergi projekter i ørkenen, havde jeg nok ikke troet på dem. Det går 

fremad.  

På globalt plan er næsten 1/3 af alt den energi vi bruger i dag vedvarende og ren og 

det går stærkt fordi teknologien bliver bedre og priserne falder.  

 

Jeg tror at sol energi i løbet af dette årti bliver vores billigste energikilde. Det 

bliver nok også her i 20’erne at vi ser efterspørgsel af olie og kul toppe. Hvor vi ser 

flere elbiler på vejene end dem der kører på benzin, og hvor den sidste person på 

jorden ikke har adgang til elektricitet til en overkommelig pris.  

 

Der kommer hele tiden nye og bedre teknologier. Der er masser af spændende 

udvikling på disse fronter og der er mennesker, som brænder for at gøre verden 

bedre. 

En af dem er Boyan Slat. Har I hørt om ham? 

Han er en ung entreprenør fra Holland.  

Da han var 16 år, dykkede Boyan i Grækenland, men han var rigtig skuffet for han 

så mere plastik end fisk.  

Han var chokeret over hvor meget plastik der var i havene og endnu mere chokeret 

over at ingen rigtig gjorde noget ved problemet. Derfor gik han selv i gang. 

https://da.bab.la/ordbog/dansk-engelsk/eftersp%C3%B8rgsel
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I dag, ni år senere, leder han organisationen ’The Ocean Cleanup,’ verdens største 

projekt for opsamling af plastik i havene. Og med det ambitiøse mål at fiske 90 pct. 

af alt plastik op, samt stoppe tilførsel af nyt plastik fra floder. 

Hans opfindelser er baseret på ret simpel teknologi og bruger energi fra bølger og 

sol. Mange firmaer, bl.a. Mærsk støtter projektet. 

 Jeg havde fornøjelsen af at se Boyan sidste år, hvor han gav udtryk for, at selvom 

det kan være svært, har han ikke tænkt sig at give op. Der har været mange 

problemer og fiaskoer undervejs. Han kalder dem ”unexpected learning 

opportunities.”   

Jeg er sikker på at med Boyan’s stærke personlighed og støtte fra partnere skal 

projektet nok lykkes.  

Der er god grund til at være håbefuld, for der sker så mange fremskridt med 

teknologi og kunstig intelligens. Og der er mange mennesker der arbejder rigtig 

hårdt for, at vi får en bedre verden.  

Lad mig give jer nogle andre eksempler:   

 Flere arter af bl.a. tigere, hvaler, havskildpadder og pandaen har i øjeblikket 

stigende populationer takket være bedre beskyttelse og forvaltning.   

 Bevægelsen ’Too Good to Go’ startet af danske Mette Lykke kæmper mod 

madspild i hele Europa, hvor der hvert år bliver smidt 47 millioner tons mad 

ud.  

 Kunstig intelligens har vist sig at være effektivt til at stoppe Illegal jagt og 

handel med truede arter, som i øvrigt er en væsentlig faktor i reduceringen af 

populationer globalt.  

 En robot de kalder Larvalbot leverer koral babyer til The Great Barriere 

Reef i Australien og hjælper med at restaurere revet. 

 Her i år åbner et stort økologisk by-landbrug i Paris og kan forsyne pariserne 

med friske lokale grøntsager.  

 Bill og Melinda Gates har lavet ”the Giving Pledge” en opfordring til alle 

meget velhavende mennesker at give halvdelen af deres formue til 

godgørende formål. Der er foreløbig lovet over 500 milliarder dollars. 
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De kedelige kurver kan vendes ved hjælp af fornuftig lovgivning, globale aftaler 

og handling fra alle sektorer i samfundet.  

Vi kan ikke vente på at vores politikere på globalt plan fikser det her problem.  

Vi har brug for unge entreprenører der ikke er så præget af ”det vi plejer at gøre” 

og kan tænke på helt nye måder.  

Vi har også brug for at firmaer sætter mere fokus på at gøre verden bedre og ikke 

kun på hvor mange penge der kan tjenes. Nogle gange er det faktisk endda godt for 

bundlinjen, som da Carlsberg sidste år omlagde deres pakning af øl og reducerede 

deres plastik forbrug med 76 pct. (150 tons plastik om året.)  

Både DU og jeg spiller en rolle! om I er diple, lærere, ingeniører, pensionister 

eller direktører. Vi har alle et ansvar for andre mennesker, også dem i fremtiden. 

Som jeg nævnte i starten, hvis vores natur og økosystemer kollapser, vil vi ikke 

kun savne dem, som vi har savnet kirken mens den blev renoveret.  

Vi vil simpelthen ikke kunne overleve.  

 

Slutning: 

 

Når vi om lidt går rundt om Birgitte Gøye og Herluf Trolle, kan vi sende dem en 

tanke, I kan endda hviske til dem: 

Tak for skolen, tak for jeres bidrag som har gjort en kæmpe forskel for os.  

Vores tid og vores udfordringer er anderledes men vi er nødt til at se disse 

udfordringer i øjnene.  

Da Herluf Trolle gik i kamp mod svenskerne, rådede hans ven Niels Hemmingsen 

ham fra at tage til søs og udsætte sit liv for fare. Herluf svarede noget lignende:  

Jeg er født med mange privilegier og når min konge, land og rige har brug for det 

er det min pligt at hjælpe. ”Ja, vil vi have det søde, så må vi og have det sure med.”  

Vi er alle ambassadører for Birgitte Gøye og Herluf Trolle – og kan ligesom dem 

kæmpe for det vi har kært og gøre en forskel for andre mennesker nu og i 

fremtiden.  

Så hvad er jeres bidrag til en bedre verden? 
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Vi har jo en tradition her på stedet for at skrive på murene. I dag er I alle inviterede 

til at skrive jeres bidrag, ikke på murene, men på et fantastisk kunstværk, lavet af 

arkitekten og kunstneren Tola fra min årgang.  

Jeg håber I er sprunget ind i 20’erne med optimisme, håb og masser af handling og 

klar til at fortsætte med at gøre en forskel i dette årti, eller måske allerede i dag?  

Hvad med at tage cyklen i stedet for en taxa når I skal på Vivaldi, eller sige nej tak 

til engangsplastik. Måske kan I hjælpe en person, der har brug for det. Eller måske 

er det en af jer der arbejder på at opfinde det der skal til for at vi hurtigt kan 

reducere CO2 i atmosfæren. 

Alle er velkomne til at skrive deres fortsæt /bidrag på kunstværket, som står på 

trapperne når vi går op og spiser morgenmad.  

Skriv jeres fortsæt og jeres navn. Augusta og andre flinke elever har været søde at 

melde sig frivilligt til at hjælpe med til at få alle jeres løfter på kunstværket, som 

kommer op og hænge i Hylen. 

 

Stort TAK til Herluf Trolle og Birgitte Gøye – og Tillykke med fødselsdagen.  

 Jeg ønsker jer alle en herlig trolledag! 

 


