
Talepapir ved translokationen 
 
 

Kære Studenter, kære forældre 

 

Velkommen til translokation på Gladsaxe gymnasium anno 2020 for netop 3m. 
Vi har glædet os til at holde denne personlige og mere nærværende translokation 

 

Allerførst et kæmpe tillykke til jer studenter.  
 

(Sammen råber vi tillykke) 
 

I sidder nu med den eftertragtede hue på, og hvor ser I godt ud.  
En studenterhue klæder alle - jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har mødt et menneske, som 
ikke så hamrende godt ud med en studenterhue på. Sikkert også på grund af det glade smil, der 
følger med. 
 

Studenter er altid glade, men det er ligesom om glæden har fået en ekstra dimension i 2020.  Der 
er skruet op for glæden, fordi der har været så meget usikkerhed og uvished om alternativet. 
 

Nyd jeres studentertid, I har om nogen fortjent den. 
 

For blot nogle måneder troede vi alle, at Corona var navnet på en mexicansk øl og vist også navnet 
på en sygdom i en fjern kinesisk provinsby. Meget er sket siden da, og meget er vendt fuldstændig 
på hovedet.  
 

Vi har lært nye ord, som vi helst havde været foruden, og vi har lært, at vi skal omgås hinanden 
med afstand og forsigtighed. Vi er alle blevet rystede i vores grundvold og hverdagen er helt 
forandret. 
 

2020 lyder flot - tallet er som skabt til noget særligt. 2020 blev også noget særligt og det bliver et 
år, som vi alle vil huske. 2020 vil blive et år som går over i historien,og det der skete i 2020 vil 
fremover blive studeret af kommende gymnasieelever i mange fag.  
 

2020 vil blive et historisk år, i værste fald en historisk periode. 2020 vil blive husket på linje med 
-  jeg nævner i flæng - første verdenskrig, den spanske syge og den franske revolution. Alle 
historiske begivenheder, der rystede verden og fik enorm betydning for den efterfølgende tid. Nye 
grænser, nye videnskabelige opdagelser osv. De var hver voldsomme begivenheder at 
gennemleve, men som retrospektivt førte noget godt med sig.   
 

Sådanne modsætninger beskriver Charles Dickens i indledningen til sin roman A Tale of Two cities 
fra 1859. Romanen foregår i hhv. Paris og London og beskriver tiden op til og under den franske 
revolution og til den amerikanske uafhængighed. Romanens indledning lyder således: 
 

It was the best of times, 
it was the worst of times, 
it was the age of wisdom, 
it was the age of foolishness, 

 

It was the winter of despair 
It was the spring of hope 
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Så tiden er både den bedste og den værste, der er tro og mistro, der er lys og mørke og 
fortvivlelse, ikke mindst også håb 

 

For øv, hvor har der været meget, der ikke har været, som det plejer. 
 

Jeres bekymringer og tanker om afslutning har fyldt meget. Heldigvis fik I en fortjent, værdig og 
god afslutning på jeres gymnasietid.  
 
De sidste 3 eksamens dage er de bedste på året og I fik lov til at afslutte med jeres eneste 
mundtlige eksamen i denne uge omkring Sankt Hans. lagde I mærke til at jeg sagde fik lov til, for 
den var planlagt til afholdelse allerede 2.,3. og 4. juni. Og det ville ikke være lige så festligt, vel. 
 

Studenterårgang 2020 fik en anderledes afslutning. Nåede I det I skulle. Ja det tænker jeg. Ikke så 
mange eksamener, til gengæld faglige aktiviteter langt ind i juni måned, så I har lært, det I skulle. 
Men I har også lært noget andet, noget mere af de sidste måneder.  
 

Man siger jo som bekendt at der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget og sidste 
tumultariske måneder har givet jer nogle nye erfaringer og lært jer noget værdifuldt, I kan tage 
med videre.  
 

For en måned siden sang vi sammen Anne Linnets sang Alting kan gå itu udtrykker hun noget af 
det samme.  
 

    Man siger jo, at det der sker er altid godt for noget 
    Og når livet er betrængt 

Ser man alt med ganske andre øjne 

Man øver sig og bliver langsomt bedre til at se 

Og skelne mellem sandheder og løgne. 

 

Jeres forår har været betrængt og har lært jer at man skal se på verden med andre øjne og det kan 
der komme noget godt ud af. 
 

Den genkendelige hverdag forsvandt, I var sendt hjem og hvem skulle have troet, at I endte med 
at savne skolen så meget. 
 

Dan Turell har skrevet en hyldest til hverdagen og dens forudsigelighed.  
Han er også til fest og farver: 
 

Jeg holder af hverdagen 
Ikke i modsætning til fest og farver, tjald og balfaldera 
Det skal til 
Med alle sine efterladte slagger 

 

men alligevel  
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Mest af alt holder jeg af hverdagen 

Jeg er vild med den 

Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen 

Jeg holder stinkende meget af hverdagen 

 

I dette forår har I savnet hverdagens forudsigelighed og fællesskabet med kammerater og lærere. 
Det er ikke noget, I har tænkt så meget over før.  men det er tit først når man så mister noget, så 
finder man ud af den værdi, det har for en selv.  
 

Oh land har udgivet for en måned siden en lille sang, der hedder I miss one week ago. Sangen er 
skrevet under Coronakrisen og handler om hvad, hun tænkte på og hvad hun bekymrede sig om 
sig om one week ago. Sangen har fire små vers, hvor de tre første handler om hendes stressede 
tilværelse, hvor hun har glemt sin telefon,  
eller hvor hun kommer for sent, eller hvor hun bekymrer sig om, hvad andre tænker om hendes 
musik, for så i sidste vers at være flov over sin tilgang. 
 

    I miss one week ago 

One week ago from now 

I worried 'bout a million things 

And all of them irrelevant 
'Cause everything has changed 

And of all my previous worries I'm ashamed 

 

Her sætter hun sine tidligere tanker og bekymringer i perspektiv og bliver helt flov over at sig selv, 
hvor hun bekymrede sig om irrelevante og fuldstændig ligegyldige ting. For indtil one week ago 
tog hun alting for givet. I ved nu også at man kan ikke bare tage alting for givet.  
 

Lige pludselig kunne I ikke komme på GG, ikke være sammen med jeres klasse og jeres 
kammerater, som I plejer og være en del af det helt særlig fællesskab som en klasse er.  
 

Hvilken klasse er I så? Hvad kendetegner netop jer som klasse. Det har jeg spurgt deres lærere 
om.  Hvem er 3m? 

 

Er I klar til at høre, hvad de siger? 
 
Hvilken klasse sender vi afsted herfra i dag. 
 

Jeg har spurgt jeres lærere og de har lavet en lille karakteristik af hvem I er i 3m 
 

Klassen er en papegøjeklasse; Mu/Mat, Mu/Eng + Eng/TY. De er meget forskellige, men har 
alligevel på magisk vis holdt fast og sammen som klasse; Kun 2 elever har gennem de 3 år forladt 
klassen. (Det samme kan ikke siges om deres lærere, klassen har af div årsager i usædvanlig grad 
været ramt af lærerskift, hvilket I dog har taget  med oprejst pande...) 
 
Klassen var i 2g på en studietur til Wien  i forsøg på at tilgodese både tysk- og musikelever.  
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Til Østrig, Wien som 2.m I drog afsted 
 
for tysk at tale, alle var I med 
 
i Mozarthaus, Musikverein, ved Donaus bred 
 
I solskin og med højt humør – det var en herlig tid 
 
De fleste af Jer er i hverdagen ret tilbagelænede i Jeres tilgang til skolearbejdet, men som en typisk 
m-klasse også i stand til at være 'på-når-det-gælder'! Over halvdelen har én eller flere gange været 
med i musicalen som skuespiller, band, kor eller backstage.  
 
I er kreative og det viste I på jeres faglig aktivitet i dansk.  
 
I skulle lave spil eller lege med danskfagligt indhold. Det var I rigtig gode til. Der kom blandt andet 
huske-spil/vende-spil, brætspil, gæt-og-grimasser og Jeopardy. 
 

3m er en del af studenterårgang 2020. Jeg sagde før at der er ikke noget, der ikke er så skidt at det 
ikke er godt for noget.  

Det endte godt, I fik en translokation, I fik jeres eksamen, og I fik sågar også jeres vognkørsel. For 
selvom det indimellem har været skidt, så endte det godt. 
 

Som studenterårgang 2020 lærte I noget ekstra - noget værdifuldt. I lærte at man ikke kan tage 
alting for givet. I lærte også at man skal sætte pris på sin hverdag og de fællesskaber man indgår i. 
Endelig lærte I også at det er vigtigt at kunne sætte tingene i perspektiv og ikke bekymre sig om alt 
muligt ligegyldigt. 
 

Det håber jeg virkelig I husker, når den glade studentertid er ovre.  
 

Jeg ønsker jer alt det bedste.  
 

Med disse ord dimitterer jeg 3m fra Gladsaxe gymnasium anno 2020.  
 

Tak 

 

 


