
Forældretale til dimissionsmiddagen 22. juni 2022 
 
 
Vi hører ofte, at I unge er fremtiden. Eller I det mindste, at bærer I nøglen til den.  
 
Men hvordan ser fremtiden egentlig ud for Jer og for den skole, I nu vinker farvel til?  
 
For I kommer ikke uden om det. Det er tid til at flyve fra reden. Det er et vilkår. Vi 
ved, at tiderne skifter. Og at én generation siger farvel til Herlufsholm for at give 
plads til en ny.  
 
Men selvom indsigten ikke er ny, så har mange af os det alligevel lidt svært med 
forandringer. 
 
Svært med det ukendte, vi ikke har afprøvet endnu.   
 
Selvom vi ved, at tiderne skifter. At vi skal lukke en dør, før vi kan åbne en ny. Så kan 
det nye være svært at rumme.  
 
Måske særligt fordi vi befinder os på Herlufsholm.  
 
For det er ikke nogen hemmelighed, at den har betydet – og betyder så meget for så 
mange. Både for Jer studenter – men også alle os, der for længst har sluppet skolen. 
Ikke i hjertet, men i hverdagen.   
 
Jeg var selv en af de kostelever, der elskede livet her på stedet. Det samme gjorde 
min mand og børn. 
 
Alligevel undrer det mig ikke, at bølgerne går højt, når forandringer bringes på banen. 
Det har de gjort i al den tid, jeg kan huske tilbage.  
 
Der lyder et ramaskrig, hver eneste gang skolen foretager forandringer. Alle frygter, 
at det bliver skolens undergang. At det helt særlige ved Herlufsholm forsvinder, og at 
den ender med at ligne alle andre skoler til forveksling.  
 
Da skolen fik sin første pigegård i 1986 (Birgitte Gøyegården), var der også postyr.  
Min mand og hans skolekammerater syntes, det var forfærdeligt. De blev studenter i 
1982, længere er det ikke siden, at Herlufsholm kun var for drenge. Men 



bekymringen for begge køn på stedet var stor. For hvad skulle det gøre godt for? Så 
blev det jo præcis, som på alle andre skoler i landet.  
 
Og jeg skal heller ikke selv spille hellig. Mine venner og jeg blev også engang 
bekymret for skolens overlevelse.  
For i 90’erne valgte man at få bestyrelse og sågar forældrerepræsentanter på skolen. 
Vi forstod slet ikke, hvorfor andre pludselig skulle til at blande sig i skolens 
anliggender - det var jo gået fint uden indblanding i over 400 år?! 
 
I dag kan vi smile – eller ovenikøbet grine – af vores frygt for fremskridt. Grine af at så 
naturlige ændringer overhovedet skulle diskuteres. At ændringerne ikke bare var en 
selvfølge. 
 
Må jeg minde om skolens solur med inskriptionen: Tempus mutatio est. (Som kan 
oversættes til:) Tiden er foranderlig. 
 
Alle ønsker at følge med tiden. Men det kan være svært at praktisere - at give slip.  
 
Og det er det, fordi – for os der har gået i skole her, spist her og festet, nogle af os 
har sovet her og boet her, er Herlufsholm ikke bare en skole. Det er et hjem – og det 
vil vi gerne bevare præcis, som vi husker det.  
 
Vi vil alle sammen gerne bevare de gode minder, vi har – og traditionerne tager vi 
ikke rigtig stilling til. De hører ligesom bare med. De er en del af pakken. Vi er derfor 
sluppet for at diskutere relevansen af dem.  
 
Men i forårets TV2-program fik vi en brat opvågning. Vi fik et sjældent indblik i, at 
minderne for nogle, omend få, elever har lydt som et mareridt. Og det kan og skal vi 
selvfølgelig ikke acceptere.  
 
(Alligevel tror jeg ikke, nogen havde forestillet sig, at vores skole skulle fylde hele 
pressefladen, endda på et tidspunkt, hvor der samtidig var krig i Ukraine og nåja; 
Johnny Depps skilsmissesag.) 
 
Men det er jo netop fordi, at skolen er forbundet med de allerhøjeste forventninger, 
at de derfor også har været vanskelige at indfri i forhold til offentligheden.  
 
-Og, som vores første kvindelige statsminister engang formulerede det: ”Perception 
is everything”. 



 
Vi mister ikke identitet ved at følge med tiden. Vi mister ikke os selv. Jeg har allerede 
fortalt flere historier, der beviser det modsatte. Skolen er ikke blevet afviklet, selvom 
der er kommet piger til. Skolen er ikke blevet afviklet, selvom vi har fået 
forældrerepræsentanter og en bestyrelse. 
 
Så ændringer og dermed fremskridt får os ikke til at miste skolen. Tværtimod! Når vi 
kigger på os selv – og evaluerer hvad, der definerer os – finder vi ud af, hvad der er 
det vigtigste. For vi er selvfølgelig mere end bare traditioner. 
 
Vi skal minde hinanden om at se lyset – se fremtiden. Og se det, der binder os 
sammen her på stedet – også udover traditionerne.   
 
Herlufsholm har i den grad fået en ordenligt én på tuden. I øjeblikket bliver den ikke 
beundret for alt det, den kan og er sat i verden for. Vi må erkende, at Herlufsholm 
bliver bedømt på de fremskridt, den på nogle ganske få områder har forsømt. 
 
Så for mig at se er der ikke noget mærkværdigt i at give de gamle traditioner et nyt 
eftersyn her i 2022. Det har vi gjort mange gange før.  
 
Og hvis vi vil skolen det bedste, så klapper vi hælene i – og bakker op om de tiltag, 
som skolen kommer frem til.  
 
Det er afgørende, at skolens nærmeste venner forbliver venner - og ikke udvikler sig 
til fjender. Vi skal stå bag de nødvendige forandringer, som vil føre skolen ind i 
fremtiden.  
 
Jeg vil sige til alle gode kræfter på skolen, at I skal fatte mod. Når vi ser tilbage om 
nogle år, vil frygten for fremskridt uden tvivl virke lige så fjollet, som frygten for at 
optage piger var engang. Så tusind tak, fordi I holder ved og har taget handsken op. 
Det er modigt - og det er beundringsværdigt. 
 
Og til jer – kære studenter, så håber jeg, at I tager fra Herlufsholm med fokus på alt 
det, I har fået.   
 
For I min optik er det vigtigste her på stedet venskaberne, fælleskabet, fagligheden 
og naturligvis det der udefinerbare, som jeg vil kalde dannelse. 
 
Jeg hørte for nylig Herlufsholm beskrevet som ”Morgensang gange tusinde”. 



 
Bær dét i Jer resten af livet.  
 
Jeg kan se, hvor meget I alle sammen stråler. Og det har I grund til. Vi er mange, der 
beundrer netop jeres generation. For I har klaret jer igennem udfordringer, vi andre 
ikke engang kunne forestille os.  
 
Undervejs har I været igennem en pandemi fuld af restriktioner. I har i perioder 
været helt hjemsendt – og så oveni i hatten har I skulle forholde jer til en shitstorm i 
pressen – og de konsekvenser der fulgte med. 
 
I har været omstillingsparate i en beundringsværdig grad. Og det er mit indtryk, at 
udfordringerne kun har bragt Diplene tættere sammen.  
 
Selvom livet her på Herlufsholm føles som Alting, mens man er her. Selvom I måske 
præcis som os andre også er vemodige ved tanken om tiden fremover, så slip 
bekymringerne for nu.  
 
For jeg synes, I har bekymret jer rigeligt de seneste par år. Nu er det tid til at leve. Tid 
til at danse i lyse sommernætter, tid til at bade i saltvand med alt for meget vin i 
kroppen og tid til kun at vågne om morgenen, fordi solens stråler rammer øjnene. 
Nyd det! 
 
I fortjener en lang sommerferie, inden I alle skal til at følge nye spændende veje. 
 
Ingen har fortjent det mere end netop Jeres årgang. 
 
Det er jeres tid til at gribe fremtiden og tage imod alle de nye eventyr, der venter på 
jer. 
 
Kære studenter: Jeg vil slutte med nogle ord af Knud Rasmussen (polarforskeren).  
 
Han sagde: 
”Eventyret venter den, som forstår at gribe det.” Gør det! 
 
Stort tillykke og tak for ordet  
  
 
 


