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Indledning
Når jeg afleverer dette speciale er vi netop gået tilbage til vintertid1 . Når vi om cirka et halvt
år igen ændrer vores ure med en time, begynder sæsonen for de danske konfirmationer. Hver
søndag og helligdag i april og maj måned vil der være travlt i de danske kirker når de velklædte unge teenagere tropper op for at blive konfirmeret af den lokale præst. Efterfølgende
vil der være fyldt i forsamlingshuse, restauranter, telte og stuer når familie og venner samles
til god mad, sange og taler. Til næsten alle fester vil konfirmandens far, mor eller dem begge
på et eller andet tidspunkt i løbet af eftermiddagen slå på glasset, rejse sig op og holde en
tale. Det er de taler der danner udgangspunktet for mit speciale.
På min cykel på vej hjem fra KUA, så
jeg for nylig en reklame for Fernet
Branca. Der stod: “Lige nu dyrker
mere end 8000 danskere sex. Du står
og glor på en reklame. Life is Bitter”.
Det fik mig til at tænke - på sex og
Fernet Branca selvfølgelig - men også
på om jeg kunne lave samme cirkaudregning hvad angår konfirmationstaler.
Der er selvfølgelig ikke mange konfirmationstaler en kold oktober eftermiddag, men hvis jeg nu forestillede
mig eftermiddagen på en søn- og helligdag i foråret, kunne jeg med et hur-

Figur 1. Privatfoto

tigt slag på tasken lave et udsagn der lød: “Lige nu holder over 200 danske forældre en konfirmationstale til deres barn”2. Det bliver nok svært at sælge den til noget reklamefirma, men

Jeg har skrev et specialet uden automatisk komma før ledsætninger, da jeg mener det øger læsbarheden af teksten. Det sv arer til det der i sin tid blev kaldt ny t komma.
2 Hv ert år bliv er ca. 50.000 børn konfirmeret. Fordelt over cirka 1 0 søn - og helligdage, svarer det til
5000 pr. dag. Hv is hver tale v arer 5 minutter, og de bliver holdt inden for et par timer, giver det ca.
200.
1
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det er da en fascinerende tanke – alle de mennesker der holder en epideiktisk tale på nogenlunde samme tid rundt i hele landet.
Hvad sker der så når disse konfirmationstaler bliver holdt? Hvad bliver der sagt og hvilken
betydning har det? Hvordan påvirker det retor at skrive og holde denne type tale? Disse tanker har været udgangspunktet for mit speciale, der undersøger konfirmationstaler holdt af
danske forældre til deres børn. Jeg har indsamlet 27 taler 3 fordelt mellem 1993 og 2015 og de
danner grundlaget for mit speciale. Min problemformulering lyder:
Hvad er karakteristisk for de konfirmationstaler som danske forældre holder til deres børn og hvilken funktion og betydning har disse
taler?
Som motivation for mit speciale har jeg blandt andet været inspireret af den stigende interesse for vernakulær retorik, der undersøger almindelige borgeres politiske udsagn. Men
hvor denne retning baserer sig på det deliberative, har jeg med konfirmationstalerne ønsket
at se på de epideiktiske taler, der bliver holdt af almindelige mennesker.
Jeg har brugt en eksplorativ metode hvor jeg er gået ind i en form for samtale med talerne og ladet talerne guide mig gennem mit analytiske arbejde. Jeg har så at sige forsøgt at
lytte til hvad talerne ville fortælle mig og ladet deres svar påvirke mig. Og talerne har haft rigeligt at sige. De har rørt mig ved deres mange kærlighedserklæringer, forvirret mig ved deres forskellighed og fanget min interesse med deres mange fortællinger.
Det er disse samtaler der har inspireret mig til de tre kapitler der udgør hoveddelen af
mit speciale. Arbejdsspørgsmålene til hvert kapitel har lydt således: 1) Hvilken retorisk situation er til stede ved konfirmationstalerne og hvordan er den medvirkende til at forme en selvstændig genre? 2) Hvorledes kan konfirmationstalerne forstås i forhold til den antikke og
moderne teori om epideiktikken? 3) Hvad betyder de narrative elementer i konfirmationstalerne for retor og publikum?
Inden disse kapitler lægger jeg ud med at redegøre for mine tanker bag specialet og for hvordan jeg er kommet i besiddelse af talerne. Herfra præsenterer jeg de metodiske overvejelser
jeg har gjort mig, og de valg jeg har truffet, i forbindelse med indsamlingen af talerne og det
efterfølgende analytiske arbejde. Efter de omtalte tre kapitler, diskuterer jeg det jeg er kommet frem til gennem mit arbejde med specialet, og laver en afsluttende konklusion.

Én af de indsamlede taler v ar en nonfirmationstale, hvilket jeg naturligvis har v æret opmærksom på i
det analy tiske arbejde. I specialet kalder jeg dog for nemhedens skyld dem alle for konfirmationstaler.
3
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Efter konklusionen kommer en epilog, der er skrevet ud fra en læsning af ni ekstra taler jeg
fik tilsendt sent i specialeprocessen. Denne læsning er en slags tryktest af mit arbejde med de
første 27 taler, og er afsæt for yderligere tanker og overvejelser hvad angår konfirmationstaler.
Nogle forældre ønskede at være anonyme. Ved disse taler har jeg ændret navnet. Når jeg referer til talerne skriver jeg konfirmandens navn og årstal. Illustrationerne på forsiden og i
starten af kapitlerne er tegnet af Terese Skovhus.
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Metode
Hvorfor “almindelige menneskers” retorik?
I den retoriske forskning har der været en stigende interesse i den retorik der er at finde
blandt den brede offentlighed. Kent Ono og John Sloop fortæller i introduktionen til deres
artikel om vernacular discourse fra 1995 hvordan det i forbindelse med den retoriske kritiks
opståen har været en ganske udbredt praksis at læse og fortolke de magtfuldes retorik. Med
Adolf Hitler, Martin Luther King Jr. og Abraham Lincolns kanoniserede værker som eksempel, påpeger de hvordan retorisk kritik har haft en næsten automatiseret forbindelse til de
store, bredt tilgængelige værker leveret af dem med magt (Ono og Sloop, 1995; 19). Med deres artikel ønsker de at gøre opmærksom på vigtigheden af at se på den retorik der eksisterer
i lokale fællesskaber og forstå hvilken betydning det har for udformning af samfundet. Deres
argument lyder således:
“But if we limit our attention to such documents available to the widest possible audience, documents that shaped the "history" of our society, then we are missing out on, and writing "out of history," important texts that gird and influence local cultures first and then affect, through the sheer number of local communities, cultures at
large.” (ibid.; 19)
Deres tilgang er interessant og resulterer i en vedkommende analyse af tekster fra en lokal
avis under anden verdenskrig.
Samme hensigt har Gerard Hauser, der med sin bog Vernacular Voices fra 1999 for
alvor bidrager til en øget opmærksomhed på den retorik, som bliver skabt af den brede befolkning og eksisterer i mindre, lokale fællesskaber. Målet er i høj grad at se på hvordan disse
stemmer har en betydning i større folkelige bevægelser og dermed hvordan den almindelige
borgers retorik er medvirkende til at påvirke samfundets retning. Eksempelvis, som i et af
hans seneste værker, Prisoners of Conscience (2012), hvordan fængsledes retorik er medvirkende til at påvirke den offentlige debat om, og holdning til, menneskerettigheder.
Jeg finder at dette fokus på hvad man kan kalde folkelig retorik, er et vigtig og kærkomment bidrag til den retoriske forskning. Selvfølgelig er det altafgørende for den retoriske
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kritik at læse og fortolke magthavernes artefakter, men vi risikerer at overse vigtige bevægelser og tendenser, hvis ikke vi samtidig ser på det der bliver sagt og gjort hos den brede befolkning.
Denne nye interesse inden for retorikken, der i dansk sammenhæng eksempelvis ses
udmøntet i Rasmus Rønlevs ph.d.-afhandling om kommentarsporene på danske netaviser,
har et afsæt i den deliberative forståelse af retorik. Rønlev oversætter det direkte til vernakulær retorik og forklarer det som “uformel hverdagsretorik blandt “almindelige” mennesker”
(Rønlev, 2014; 7). Hvad jeg ønsker at gøre med mit speciale er at tage samme interesse for
almindelige menneskers retorik, men flytte blikket over på det epideiktiske. Det vil dermed i
stedet kunne kaldes “formel lejlighedsretorik blandt “almindelige” mennesker”. Dermed mener jeg at være inspireret af den vernakulære retning i retorisk teori, men anerkender at mit
fokus og materiale ligger langt fra den “politisk-debatterende kommunikation” (ibid.; 7).
Mit speciales genstandsfelt kan desuden ses som en kommentar til forskningsområdet retorisk medborgerskab, der er ledet af lektor i retorik Lisa S. Villadsen og professor i retorik
Christian Kock. De ønsker med ordet medborger at undersøge hvordan borgere benytter sig
af den sproglige udveksling af holdninger og ideer. Villadsen forklarer det således: ”Det er et
standpunkt der tilskriver den enkelte en rolle i samfundslivet hvad enten det er som aktiv i
græsrodsbevægelser, medlem af skolebestyrelser, som blogger eller simpelthen som kritisk
bevidst borger og vælger.” (Villadsen, 2008; 38) Det er netop disse eksempler jeg ønsker at
udfordre, for det er tydeligt at den epideiktiske tale ikke er tænkt ind i denne tanke om hvad
det vil sige at være retorisk medborger. Det er forståeligt, forskningen har et erklæret deliberativt udgangspunkt og sigte. Men i mit arbejde med almindelige menneskers festtaler, er jeg
blevet opmærksom på hvor stor en rolle disse taler har i vores samfund. Taler ved festlige lejligheder er en opgave de fleste kommer til at stå over for og en af de mest oplagte anledninger til at almindelige (med)borgere tager ordet. Som mit speciale viser, særligt i kapitlet om
epideiktik, er der et forandringspotentiale i de taler vi holder ved private, festlige lejligheder.
Det potentiale mener jeg er vigtigt at undersøge nærmere.

Hvorfor konfirmationstaler?
Jeg var tidligt i min specialeproces klar over at jeg ville beskæftige mig med epideiktikken.
Jeg har gennem mit studie haft en oplevelse af at denne genre er blevet underbelyst. Både
ved at epideiktiske taler ikke har været en del af de praktiske øvelser og at teorier om epideiktik kun er blevet præsenteret og inddraget sporadisk. Det har undret mig, da det for mange
mennesker netop vil være epideiktiske taler de kommer til både at høre og holde flest af resten af deres liv.
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Selvfølgelig findes der teori om epideiktik. Helt tilbage til Aristoteles og frem til nu, har retorikere beskæftiget sig med taler ved ceremonielle lejligheder, og der er masser af spændende
betragtninger, overvejelser og analyser at komme efter. Men det er for mig at se en begrænsning at næsten al teorien knytter sig til taler ved store begivenheder som kongelige bryllupper, statslige begravelser, afslutningen på en krig eller præsidenters indsættelse. Det peger
tilbage på Ono og Sloops kritik af det store fokus på magthaveres politiske taler, og har givet
mig anledning til at følge samme ønske som dem, nemlig at se på den retorik der eksisterer i
mindre sociale fællesskaber. Jeg havde lyst til at undersøge det område af epideiktikken som
jeg fornemmede var underbelyst, nemlig de lejlighedstaler der bliver holdt ved private fester.
Min interesse lå i at finde ud af hvordan den almindelige borger benytter sig af det retoriske
rum der bliver skabt under private fester. Hvad bliver der sagt efter at der er blevet slået på
glasset? Hvordan kan det forstås? Hvilken funktion har disse taler og hvilken betydning har
de?
Jeg kunne have taget fat i alle typer taler, der falder ind under beskrivelsen “formel lejlighedsretorik blandt “almindelige” mennesker”. Bryllupstaler, begravelsestaler, dåbstaler, sølvbryllupstaler, fødselsdagstaler, nytårstaler eller en helt syvende kategori. Der er mange anledninger hvor der bliver holdt taler og jeg er overbevist om at det kunne have været interessant at dykke ned i dem alle og lavet et speciale, der på tværs af de forskellige typer festtaler
sagde noget generelt om festtalen i Danmark. Men jeg blev hurtigt klar over at jeg med den
tilgang stillede mig for højt på abstraktionsstigen. Godt nok ville jeg være gået fra det helt abstrakte: ”taler”, til ”danske taler” og ned til ”danske festtaler”, men her mener jeg stadig at
det ville være for omfattende et materiale at bruge som udgangspunkt for et speciale. Derfor
klatrede jeg længere ned – til ”danske konfirmationstaler fra forældre til børn”. Ved at rette
linsen mod én type festtale, håbede jeg på, fra dette mere specifikke udgangspunkt, at kunne
sige noget generelt om epideiktikken.
Der er flere grunde til at valget faldt på konfirmationstaler og mere specifikt på forældres taler til deres børn. For det første havde jeg en fornemmelse af at situationen i høj grad kalder
på en tale fra forældrene, hvilket jeg synes er interessant for analysen. Jeg tror det er anderledes med eksempelvis barnedåben eller studentergildet, hvor der ganske givet bliver holdt
en del taler, men hvor der ikke er samme forventning om at nogen bestemt bør sige noget.
Forældrenes tale til deres børns konfirmation er til gengæld, sådan som jeg oplever det, en
etableret genre, hvilket betyder at de fleste mennesker bliver stillet over for den forventning
og det krav det er at holde denne type tale. Der er i sandhed tale om ”almindelige mennesker
lejlighedsretorik”.
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Det betyder både at det er en interessant genre at arbejde med, fordi der simpelthen bliver
holdt så mange af denne type taler. Hvert år bliver cirka 50.0004 unge konfirmeret og det foregår på nogenlunde samme tid af året. Det betyder at der nærmest er tale om en nationalprivat tale. Forstået på den måde at talen naturligvis er at betragte som privat og rettet mod
gæsterne til festen. Men at talegenren er at betragte som national, idet så mange holder
denne type tale på nogenlunde samme tid over hele landet. Konfirmationen, og dermed også
talen, er en national begivenhed og derfor et vigtigt element i vores samfund. Kvantitativt betragtet er konfirmationstalen interessant, simpelthen fordi der bliver holdt så mange af dem.

Indsamling af taler
Da jeg havde besluttet mig for at jeg ville beskæftige mig med konfirmationstaler, var det oplagte spørgsmål hvordan jeg skulle indsamle talerne. Jeg var bevidst om at jeg gerne ville
indsamle nok taler til at kunne trække tråde på tværs af talerne, og ville derfor gerne have
mere end blot en håndfuld. Derfor var det ikke nok at kontakte venner og familie, da jeg hurtigt erfarede at mange simpelthen ikke har gemt talerne. Desuden ville jeg gerne have materiale fra folk jeg ikke havde en nær relation til. Jeg overvejede at tage kontakt til museer og
mindesamlinger for at finde taler fra arkiverne, men gik væk fra den idé, da de taler sandsynligvis ville være af ældre karakter, og jeg havde en interesse i at se på taler fra nyere tid.
Jeg besluttede mig i stedet for at lave et offentligt tilgængeligt opslag på Facebook
med en opfordring til at sende mig konfirmationstaler, velvidende at der ville være en risiko
for at jeg hovedsageligt ville modtage taler fra min omgangskreds. Heldigvis var mit netværk
gode til at dele opslaget, så opfordringen kom bredt ud. Faktisk blev det delt 127 gange og jeg
fik dermed opfordringen bredere ud end jeg havde forestillet mig.

4

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/folkekirken/kirkelige-handlinger
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Figur 2: Skærmbillede fra d. 15. oktober 2016 af Facebook -opdatering fra 7. marts 2016

Efter et par dage var jeg oppe på cirka 15 taler, hvilket var fint, men ikke helt så mange som
jeg havde håbet. Jeg var dog så heldig at blive kontaktet af P1, der havde set mit opslag. De
inviterede mig i radioen hvor jeg fortalte om mit projekt i programmet P1 Eftermiddag 5. Jeg
opfordrede lytterne til at sende mit taler, hvilket gjorde at jeg fik en håndfuld flere. Efter at
jeg sendte endnu en opfordring ud på Facebook endte jeg på i alt 27 indsamlede taler.
Som det kan ses på billedet af Facebook-opslaget, havde jeg et arbejdsspørgsmål der gik ud
på at lave en komparativ analyse af taler fra to forskellige tidsperioder; 90’erne og nu. Derfor
spurgte jeg eksplicit efter taler fra 1990-1999 og fra 2014-2015. Jeg fik dog en del henvendelser fra folk der havde taler fra de mellemliggende år. De taler takkede jeg ja til, og jeg endte
med at have taler fra 94, 95, 97, 99, 00, 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 14 og 15. Blandt andet
derfor valgte jeg at gå væk fra ideen om at lave en komparativ analyse af talerne over tid, og i
stedet gå nysgerrigt og eksplorativt ind i alle talerne for at se hvor de tog mig hen.

5

P1 Eftermiddag, 1 2. april 2016
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De første gennemlæsninger af talerne foretog jeg uden at have et særligt stort kendskab til
forældrenes og konfirmandens baggrund. De fleste taler var blevet sendt på mail, og forældrene havde skrevet årstal og i få tilfælde også byen på som information. Det har ikke været
min ambition at lave et studie af talerne, hvor jeg eksempelvis undersøgte forskelle i taler
holdt forskellige steder i landet. Til det formål skulle jeg have haft et langt større antal taler,
og der ville desuden være så mange ubekendte, at analysen ville risikere at blive arbitrær.
Jeg kunne alligevel mærke et behov for at blive bare lidt klogere på omstændighederne for talen. Eksempelvis var jeg interesseret i at vide i hvilket lokale konfirmationen blev
holdt og hvor mange gæster der var til festerne, for bedre at kunne forstå den retoriske situation. Jeg ville desuden gerne kende lidt til forældrenes beskæftigelse på taletidspunktet og
derudover have et overblik over den geografiske spredning i talerne.
For at nå frem til disse informationer bad jeg alle forældrene besvare et online spørgeskema. Jeg modtog svar på 26 af de 27 taler og vil her opsummere de svar jeg modtog. Efterfølgende vil jeg kort redegøre for hvordan jeg har brugt denne information i mit speciale.

Figur 3: Fra spørgeskemaundersøgelse. Se bilag 3

Som det kan ses, er der en geografisk spredning med de fleste landsdele repræsenteret. Da
jeg skrev ud på Facebook, havde jeg forestillet mig at jeg hovedsageligt ville modtage taler fra
min nærmeste omgangskreds, og at der derfor ville være en overrepræsentation af taler fra
Østjylland (hvor jeg er vokset op) eller hovedstadsområdet (hvor jeg bor). Det er lykkedes at
indsamle taler fra det meste af landet, selvom der i sagens natur ikke er tale om et repræsentativt udsnit.
Jeg var desuden interesseret i at få et overblik over hvilken type by talen var blevet holdt i.
Jeg ville gerne vide om der var en overrepræsentation af en bestemt type by, hvis eksempelvis alle de indsamlede taler var fra landsbyer.
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Figur 4: Fra spørgeskemaundersøgelse. Se bilag 3

Som det fremgår af tabellen er der variatation i bystørrelsen. Alle de kategorier jeg oprettede
i spørgeskemaet er blevet valgt, således at der både er landsbyer, m ellemstore byer og landets
største byer repræsenteret.
Jeg var desuden interesseret i at vide hvilke rammer talen blev holdt under, altså i hvilket lokale konfirmationsfesten var foregået, samt hvor mange gæster der deltog. Svarene på de to
spørgsmål kan ses herunder:

Figur 5: Fra spørgeskemaundersøgelse. Se bilag 3
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Figur 6: Fra spørgeskemaundersøgelse. Se bilag 3

Igen er der en spredning i svarene og der er tale om fester med særdeles varierende gæsteantal, med et gennemsnit omkring 45, samt forskellige typer af lokaler. De store antal “andet”
ved lokaler dækker blandt andet over et lærerværelse, en kro, en spejderhytte, et fælleshus og
en musikskole.
Den sidste information jeg bad om svar på, var hvilket arbejde forælderen havde på det tidspunkt talen blev holdt. De svar kommer her:
Produktchef i Medicinalvirksomhed (uddannet sygeplejerske), Leder
i en it-afdeling, Lektor ved KU, Afdelingsleder/socialrådgiver, Specialkonsulent i staten, Konsulent, Kunderådgiver i bank, Lærer, Lærer, Børnehaveklasseleder, Advokat, juridisk rådgiver, konsulent,
Sygeplejelærer, COO, Selvstændig Grafiker og Netværksspecialist,
Århus Uni Studerende (socialrådgiver), Sygeplejerskestuderende,
Kursusleder i Projektledelse & samarbejde, Konsulent, Sygeplejerske,
Software arkitekt, Leder af privat behandlingstilbud (psykiatri),
Lektor på Handelsskolen.
Her var der for første gang i gennemgangen af svarene en betydelig skævhed i svarene, idet
der er en overvægt af personer med en højere uddannelse. Der er især tale om lektorer, konsulenter, jurister, chefer, ledere og lærere - mange der i øvrigt arbejder med formidling. Der
er ingen ufaglærte, ingen håndværkere og desuden ingen på overførselsindkomst.
Her bliver det tydeligt at der er en bias i mit materiale, hvilket jeg blandt andet tror
kan tilskrives min fremgangsmåde ved indsamlingen af talerne. Ved at dele med mit netværk
på Facebook har der, til trods for at opslaget er blevet delt flittigt, været større sandsynlighed
for at ramme mennesker der i nogen grad ligner mig selv – folk med længere uddannelse, der
14

beskæftiger sig med formidling. Når det er sagt, er det værd at bemærke at der samtidig er
blandt andet en grafiker, bankrådgiver, en under uddannelse og tre der arbejder med sygepleje. Selvom der er mange ligheder i forældrenes beskæftigelse, er der trods alt en variation.
Her er det i øvrigt værd at huske på at jeg udelukkende har modtaget taler fra folk der havde
lyst til at dele dem med mig, og som havde dem liggende i manuskriptform. Det betyder naturligvis at jeg ikke har modtaget taler fra forældre der ikke ville dele dem. Af samme årsag
har jeg ikke modtaget nogen taler der er blevet holdt med stikord eller helt uden manuskript.
Det ser jeg som den mest markante akilleshæl ved min fremgangsmåde. Det er indlysende at
det medfører en overvægt af taler fra folk der har lavet en velforberedt tale som de er tilfredse
med. Moren der har improviserer frit, eller faren der har holdt en tale han ikke er stolt over
fremgår ikke i mit materiale. Det er jeg bevidst om i mit arbejde med talerne, og jeg understreger også løbende i specialet at det gør et udslag i min undersøgelse at den baserer sig på
manuskripter.
Min spørgeskemaundersøgelse har givet mig en vished om at der er en god spredning i de
indsamlede taler. De er fra forskellige steder i landet og er blevet holdt ved forskellige typer
fester med varierende antal publikum. Jeg er også blevet gjort opmærksom på at der er en
stor overvægt af personer der arbejder med formidling i en eller anden form, og er blevet
mindet om at min metode i høj grad inviterer til taler fra forældre der er tilfredse med den
tale de holdt. Det understreger dog noget jeg var bevidst om i forvejen, nemlig at mit speciale
ikke er repræsentativt. Det er snarere et nysgerrigt kig på de taler jeg har fået. Ud fra dem
mener jeg at kunne se på tendenser i konfirmationstalerne, der gennem en sammenstilling
med retorisk teori kan fremsætte nogle hypoteser om konfirmationstaler generelt.
Enhver fremgangsmåde har sine muligheder og begrænsninger, og jeg har gjort mig en
række overvejelser om hvad min indsamlingsmetode har betydet for mit materiale. Først og
fremmest var det klart en fordel at jeg ved hjælp af Facebook på relativt kort tid og med få
midler kunne indsamle så mange taler. Jeg havde dog andre fremgangsmåder i tankerne.
Særligt ville jeg gerne have haft videooptagelser af taler, så jeg kunne inddrage situationsbundne aspekter af talen i min analyse. Det kunne have været brugbart at se på kropssproget
hos taleren, reaktioner fra konfirmanden og responsen fra publikum. Ved at have optagelser
af talerne ville det dog også kunne have ført til et speciale hvor netop en analyse af den
mundtlige formidling ville have fyldt en stor del – på bekostning af andre aspekter af konfirmationstalerne.
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Jeg har i arbejdet med specialet været inspireret af den antropologiske metode og besluttede
mig for efter indsamlingen af talerne at lave fokusgruppeinterviews med en gruppe nyligt
konfirmerede folkeskoleelever fra en skole i Tårnby. Det gjorde jeg for at få en fornemmelse
for hvordan talen huskes blandt konfirmanderne og hvorvidt den kan tilskrives en betydning
ud fra deres oplevelse. Jeg lavede fire interviews med fire elever i hver fokusgruppe. De
spørgsmål jeg havde med som udgangspunkt var:


Fortæl om jeres konfirmation



Hvad kan I særligt huske?



Kan I huske nogle af de taler der blev holdt til jer?



o

Hvad kan I huske dem for?

o

Hvad for nogle ting kom jeres forældre omkring?

o

Var der noget der overraskede jer ved talen?

o

Var der noget I synes var pinligt?

o

Hvad var det dejligste der blev sagt i talen?

o

Er der noget I er træt af de sagde?

o

Er der noget I gerne ville have haft at de sagde?

o

Hvad tror I bedst I vil kunne huske talen for?

Hvorfor tror I man holder taler til en konfirmation?

Mine observationer fra de fire interviews indgår løbende i specialet, særligt i kapitlet om
genre og den retoriske situation 6.
Jeg overvejede desuden at også at lave deltagerobservationer til en række konfirmationer. Det mener jeg stadig kunne have været særdeles interessant og brugbart, men det ville
også have taget tid og fokus fra resten af arbejdet med specialet, og netop inviteret til flere
antropologiske betragtninger. Og det er trods alt et retorisk speciale.

Manuskriptet som form
Jeg har i det ovennævnte beskrevet de tanker jeg har gjort mig i forbindelse med indsamlingen af talerne. I det følgende vil jeg redegøre for hvordan det har påvirket min analytiske
fremgangsmåde, og til dels også de resultater jeg er nået frem til, at jeg udelukkende har
modtaget talemanuskripter, altså talen som den er skrevet af forælderen inden konfirmatio-

6

Ly doptagelser fra de fire interviews er v edlagt som bilag.
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nen. Som udgangspunkt er det paradoksalt at sidde med en skriftlig tekst, der egentlig er tiltænkt det mundtlige rum - det har nogle åbenlyse begrænsninger, men jeg vil også pege på
hvilke fordele det har.
Jeg modtog næsten udelukkende fuldt udskrevne manuskripter, og kun i enkelte af
talerne er der passager som har stikordsform. Derfor må det formodes at talerne er gennemarbejdede - i hvert fald er de ikke improviserede. Det betyder at forældrene unægteligt har
lagt tanker og arbejde i udarbejdelsen af talerne inden de er blevet holdt. Det er svært at sige
hvordan disse taler præcis adskiller sig fra mere spontane taler, men det betyder i hvert fald
at der forud for talesituationen har været en skriveproces. Denne skriveproces vil jeg her
knytte et par betragtninger til.
Linda Flowers og John Hayes har i deres artikel “A Cognitive Process Theory of Writing” udarbejdet en teori om hvilke processer forskellige typer skribenter går igennem mens de skriver. Teorien er udviklet ud fra en protokolanalyse, hvor de beder skribenter tænke højt foran
en lydoptager mens de skriver en tekst. Resultaterne viser især hvor stor forskel der er på
trænede og utrænede skribenter, men mest interessant for mit speciale viser de også at skriveprocessen ikke sker i forskellige stadier, men snarere i en flydende proces. Det betyder at
den gængse opfattelse af at en skriveproces består af en form for “pre-write/write/re-write”rækkefølge bliver erstattet af erkendelsen af at der sker en flydende proces, hvor man som
skribent løbende og konstant springer mellem “planning, translating og reviewing”. (Flower
og Hayes, 1981; 367-368).
Gennem deres undersøgelse er de nået frem til at der sker sker en kognitiv proces hos
skribenten, hvor selve oplevelsen af at skrive eksempelvis vækker langtidshukommelsen og
giver en oplevelse af løbende at blive klogere på det emne man skriver om. Det er en interessant betragtning i forhold til de indsamlede taler, fordi det bidrager til en forståelse af at også
arbejdet med manuskriptet har en betydning for hele den oplevelse det er at holde konfirmationstale for sit barn. Selvfølgelig er den retoriske situation altafgørende, men det er forarbejdet også. Og den efterfølgende periode, for den sags skyld. Hvilke minder mig om en sjov betragtning fra en af de konfirmander jeg interviewede. Hun fortalte mig følgende, da vi snakkede om hvorvidt de ville kunne huske talerne:
Martin: Hvad tror I, I vil kunne huske?
Sofie: Jeg har sådan en konfirmationsbog så jeg kan altid gå ind og
læse den.
Martin: Ah, har de printet den ud?
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Sofie: Jeg fik den i gave sammen med et fjernsyn, så fik jeg en stor
konfirmationsbog ligesom min søster også fik. Der er så sider, hvor
der for eksempel er en gæsteliste og så bliver talerne sat ind, altså
dem der blev holdt, så man vil altid kunne læse tilbage på dem.
Martin: Kunne du finde på at gøre det, tror du?
Sofie: Ja, sagtens. Det kommer jeg til at gøre, for det er så’n minder.
Så det er meget sjovt at have sådan en bog.
Manuskriptet har i dette tilfælde også en betydning og et liv efter festen. Det udskrevne manus er en del af hendes gave i form af en konfirmationsbog - noget hun helt sikkert vil vende
tilbage til. Det er et eksempel på at manuskriptet naturligt bliver brugt i det mundtlige rum,
men at det samtidig kan have et liv og en betydning i sin skriftlige form.
En væsentlig problematik ved at arbejde med talemanuskriptet som form, er at det ikke nødvendigvis svarer til det talte ord. Om forældrene i talesituationen har læst ordret op, eller om
har tilføjet passager og udelukket andre, er ikke muligt for mig at vide, og derfor beror mit
speciale på et materiale der ikke nødvendigvis svarer til det sagte.
Jeg er bevidst om denne problemstilling, men erkender også at det må være en naturlig præmis for det materiale jeg har indsamlet. Jeg tager som udgangspunkt at det skrevne
ord svarer til det sagte, fordi det ville være en hæmsko for mit arbejde med talerne hvis jeg
konstant skulle forholde mig til at der måske var blevet sagt noget andet. Det har dog haft
særligt én konsekvens for min analyse af talerne, nemlig vurderingen af kairos-elementer eller snarere manglen på samme. I nogle af mine første gennemlæsninger af talerne undrede
jeg mig over hvorfor forældrene havde så få passager i talerne der refererede konkret til festen og det situationelle. Der var påfaldende få italesættelser af kirken, tøjet, maden, rummet
og gæsterne. Det inspirerede mig til en egentlig analytisk overvejelse af hvorfor det kunne
være. Indtil jeg genovervejede formen på mit materiale - nemlig manuskriptet.
Det kan sagtens tænkes at forældrene har rejst sig op og talt om alt det situationelle for derefter at hive manuskriptet frem og gå i gang med den egentlige tale. Jeg kan i hvert
fald selv huske flere tilfælde ved konfirmationer hvor forældrene har lagt ud med at tale om
det praktiske - rygning, toastmaster, gaver, maden osv. - for derefter at tage talemanuskriptet
frem og begynde den egentlige tale. Dermed er min observation omkring mangel på kairos elementer for usikker og dermed også mindre frugtbar som udgangspunkt for en analytisk
vinkel.
Manuskriptet som form har dog også en række fordele for mig som analytiker. Det er interessant at arbejde med fordi jeg dermed ser på den rene, intenderede tale. Da materialet er det
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skrevne ord - og ikke eksempelvis en video af talen - giver det mig en tættere forbindelse til
retors intention og tanker bag talen. Manuskriptet er i den forstand uforstyrret fordi jeg som
kritiker ser direkte på hvad retor havde tænkt sig at sige, selvom jeg dermed ikke kan se
hvordan talen foldede sig ud i situationen.
Når jeg senere i mit speciale vil forholde mig til konfirmationstalen som en anledning
til at skabe narrativ struktur i familielivet og livshistorien, tror jeg især at det element er så
gennemgående i mange af talerne fordi de er blevet til som manuskript. Jeg har en formodning om at manuskriptarbejdet fører til en form for selvrefleksion, der udmønter sig i betragtninger om livshistorien. Jeg er bevidst om at jeg når frem til denne hypotese på baggrund af at alle de indsamlede taler netop er forberedte, og at det sandsynligvis havde set anderlede ud hvis jeg samtidig kiggede på taler der er uforberedte og opstår spontant. En sammenstilling mellem de to former for taler - den velforberedte og den spontane - kunne være
interessant i et andet, fremtidigt studie.
Min analytiske og teoretiske retning i specialet er dermed præget af at jeg har arbejdet med manuskripter og ikke ud fra det talte ord. I forlængelse af den betragtning vil jeg i
det følgende uddybe hvordan min arbejdsproces har været i tilgangen til talerne. Jeg vil redegøre for hvordan jeg er gået til talerne og hvilke overvejelser jeg har gjort mig i forbindelse
med læsningen.

Mødet med talerne
Af ren nysgerrighed læste jeg talerne hurtigt igennem så snart de landede i min indbakke. Efterhånden blev jeg dog klar over at jeg blev nødt til at strukturere min læsning og gøre mig
nogle metodiske overvejelser vedrørende min læsning af talerne. Jeg besluttede mig hurtigt
for at standardisere talerne, så jeg kunne danne mig et overblik. Derfor tastede jeg alle håndskrevne taler ind i et digitalt format og konverterede alle computerskrevne taler til et ensartet
format; samme skrifttype, samme linjeafstand. Jeg rettede påfaldende stave- og slåfejl7 og
printede løbende talerne ud, så jeg havde dem på papir.
Jeg besluttede mig for at læse alle taler igennem med en umiddelbar nysgerrighed
uden at tage noter i talen. Efter hver læsning skrev jeg min oplevelse af talen ned, med en bevidsthed om at holde det teoretiske på afstand. Det gjorde jeg for på en eller anden måde at
nærme mig den fornemmelse publikum kunne have haft af at høre talen. Det var en god
måde at komme ind til talerne på, og de umiddelbare noter har været brugbare at vende tilbage til i mit arbejde med specialet, for at holde fast i den oplevelse jeg havde af talerne inden
jeg tog de akademiske briller på.
7

Det bety der at jeg ikke har korrekturlæst systematisk, men rettet iøjnefaldende slåfejl som “fakitsk faktisk”. De citater jeg bruger i opgav en er for læsenvenlighedens skyld korrekturlæst.
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Mens jeg var i gang med at læse talerne dykkede jeg ned i The Routledge Reader in Rhetorical Criticism (2012), hvor Brian L. Ott og Greg Dickinson i deres introduktion til antologien
skriver hvordan de optimalt mener at man skal møde sin tekst. De bruger metaforen: “Criticism as Conversation” og anbefaler at kritikeren går ind i en dialog med sit materiale (Ott og
Dickinson, 2013; 3). Denne dialog bør som minimum bero på tre principper: “interdependency, answerability, and unfinalizability”. Kort skitseret betyder det at kritikeren for det første anerkender at hun er lige så afhængig af materialet som det er af hende; at mødet mellem
de to unægteligt vil påvirke og transformere begge. For det andet forklarer de, inspireret af
den russiske litteratur teoretiker Mikhail Bakhtin, at kritikeren har en etisk forpligtelse til at
lytte til det teksten fortæller. Hun bør anerkende dens egenart og forstå den på dens egne
præmisser. For det tredje skal kritikeren være bevidst om at samtalen aldrig ender. Igen med
reference til Bakhtin understreger de at intet konkluderende nogensinde har fundet sted i
verden, og at det derfor aldrig kan være ambitionen for retorisk kritik at sige det sidste, endegyldige ord i en sag: “Criticism, then, is but an utterance in an unending conversation”.
(ibid.; 4). Velvidende at deres beskrivelse af kritik som samtale er ment metaforisk, har jeg
brugt billedet både som afsæt for det praktiske arbejde med talerne og som påmindelse undervejs i specialeprocessen. Det har gjort at min fremgangsmåde har været eksplorativ og
nysgerrig, og at jeg løbende er vendt tilbage til talerne for at høre hvad de havde at fortælle
mig. I alt fire gange i min specialeproces har jeg taget alle talerne og læst dem fra en ende af
med samtale-metaforen langt fremme i min bevidsthed.
Jeg vil her understrege hvad deres tre samtaleprincipper har betydet for mig konkrete arbejde med talerne.
Jeg har været bevidst om at både talerne og jeg ville blive påvirkede af hver gennemlæsning (interdependency). Mit syn på talerne har ændret sig markant ved hver gennemlæsning og min opfattelse af hvad konfirmationstaler har af potentiale, er forandret hver gang
jeg er gået til dem. Jeg har været bevidst om at være ydmyg, respektfuld og opmærksom på
hvad teksterne fortalte mig (answerability). Jeg overså princippet i starten og havde en frustrerende fornemmelse af at talerne ikke ville som jeg ville. Indtil jeg lagde min vurderende
tendens på hylden og i stedet forsøgte at forstå talerne for hvad de var, og ikke hvad jeg
havde troet de ville være. Desuden har jeg accepteret at jeg løbende er blevet klogere, men
aldrig bliver færdig (unfinalizability). Da denne metode er eksplorativ i sin essens, har mit
speciale ikke det formål at sige noget konkluderende men snarere føre frem til en række hypoteser. Mit speciale er en del af samtalen, ikke et endegyldigt svar.
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Hvad har talerne vist?
Jeg vil her lave en kort gennemgang af stilen og de indholdsmæssige træk jeg har set på tværs
af de indsamlede taler.
De fleste taler har en længde på 3-4 normalsider. Få er ganske korte, mens andre er oppe på
6-7 normalsider. Stilen er ved de fleste taler hvad jeg vil kalde i mellemlejet i en relativt
mundtlig tone, som eksempelvis i talen til Sofie: ”I dag har du så over for præsten og de tilstedeværende i kirken konfirmeret eller godkendt, at det der med dåben er OK med dig”.
Her er der en del mundtlige træk – ”har du så over for præsten” og ”dåben er OK med dig”.
Samtidig er der elementer af højere stil som ”tilstedeværende” og ”konfirmeret”. En passage
som denne, hvor troen bliver nævnt kan ses i ni af de indsamlede taler, og i de fleste tilfælde
kun ganske kort. Det mener jeg er påfaldende, taget i betragtning af at konfirmationen er så
direkte knyttet til en kirkelig handling.
Et element der dog går igen i alle talerne, er en form for personkarakteristik af konfirmanden. Det er utvivlsomt det mest markante træk jeg har set på tværs af alle talerne. Her
nogle eksempler: ”Du er en ka’ selv – vil selv type. Du har en holdning til meget af det, der
sker ude i den store verden. Du er god til at lytte, opfatte og analysere” (Anders, 1995), ”Du
er meget glad for din familie, og udover mor og mormor har især Albert haft en kæmpe
plads i dit hjerte” (Adam, 2014) og ”Du har altid haft et stærkt drive og vidst hvad du selv
mente og ville.” (Michelle, 2015). Nogle taler er stilistisk ligefrem bygget op over denne personkarakteristik, hvor forælderen i starten af talen præsenterer nogle karakteristiske ord, for
derefter gennem talen at udfolde hvordan de passer på barnet.
Noget andet som ses i de fleste taler, er en form for gode råd fra forældrene til deres
børn. Nogle gange er de formuleret direkte som: ”Du skal have nogle gode råd med på vejen,
som du kan støtte dig til i din videre færd.” (Mette, 2000) andre gange mere indirekte ”men
du skal huske at det vigtigste i livet er at elske hinanden” (Cecilie, 2001). Fælles for disse
råd, er at de fleste bevæger sig på det mere generelle niveau, som eksempelvis de råd Anders’
far kommer med:
”Du skal blive ved med at være dig selv.
Du skal ikke lade dig styre af andres meninger.
Du skal gøre, hvad du selv synes er rigtigt.
Du skal være mod andre, som du ønsker de skal være mod dig
Du skal bevare dit smil og dit gode humør.”
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Disse råd er også noget der var blevet bemærket hos de konfirmander jeg interview ede. Som
en af dem fortalte mig: ”Altså, alle får vel råd om at man altid bare skal blive ved med at
være den man er”.
Der er dog nogle forældre der kommer med mere konkrete råd, noget der snarere kan
ses som en slags formaninger: ”Det der med at have kant har du i dig - men du behøver ikke
at skjule det så godt som du til tider gør” (Emilie 2014). Jeg har dog næsten ikke set eksempler på at forældrene ligefrem pacer deres børn til noget bestemt. Det er ellers noget jeg
havde en hypotese om at mange forældre ville gøre i deres taler – eksempelvis tale meget
konkret om uddannelses- og karrieremæssige planer. Det har ikke været tilfældet
Udover personkarakteristik og gode råd, er der andre symptomatiske emner og vendinger
der ses i mange taler; jeg har særligt bidt mærke i tre. 1) Barnets fødsel 2) ”Livet vil have både
op- og nedture 3) ”Vi vil altid være der for dig”
1) Barnets fødsel. Fortællinger om barnets fødsel er til stede i 12 af de indsamlede taler og
i flere af talerne fylder de en stor del. Det er en interessant og for mig lidt overraskende tendens. Flere forældre fortæller i detaljer om for tidlige fødsler, kejsersnit og oplevelsen på sygehuset. I kapitlet om narrativitet undersøger jeg denne observation nærmere og kommer
med et bud på hvorfor det optræder i så stor en del af konfirmationstalerne.
2) ”Livet vil have både op- og nedture”. En del forældre bruger plads i talen på at fortælle hvordan livet har både op- og nedture. Som Karen Maries far der i forbindelse med at
han giver hende en gave siger: ”En lille toilettaske, den er sort og hvid, sådan er livet også.
Der er mørke triste stunder og de lyse dejlige.” eller Anders’ far der fortæller: ”Kærester vil
komme og kærester vil gå. Du vil opleve skuffelser, modgang og knubs, men også medgang
og glæde”. Det understreger den stærke forbindelse der er i talesituationen mellem forælder
og barn, hvilket jeg undersøger nærmere i kapitlet om den retoriske situation.
3) ”Vi vil altid være der for dig”. Som en slags naturlig forlængelse af at så mange forældre taler om livets op- og nedture, ser man mange taler med vendingen: ”vi vil altid være der
for dig” i en eller anden form. Som eksempelvis Antons mor: ”Og når du får brug for os skal
du vide at vi altid vil hjælpe dig - vi står lige her - og det bliver vi ved med - lige meget
hvad.”. Denne tendens er interessant at sammenstille med det jeg hørte hos de konfirmander
jeg interviewede:
Martin: Hvad var det allerdejligste de sagde?
Marvin: (mumlende) Det kan jeg ikke huske.
Sofie: Det kan jeg heller ikke.
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Mathilde: At de vil støtte en.
Sofie: Jaaa, det tror jeg også.
Marvin: Nå ja.
Sofie: De sagde at de ville støtte mig i alle mine valg og de sagde til
sidst at de elskede mig.
Martin: Hvad lægger I i det med at de vil støtte én?
Mathilde: Bare sådan at de altid vil være der for en.
I interviewet fortsætter eleverne med at tale om hvad det betyder for dem at deres forældre
har fortalt dette i konfirmationstalen. Sofie fortæller at hun godt kan have nogle lidt hårde
tanker om sig selv, så det var rart at forældrene fortalte at de elskede hende. Og Mathilde understregede at det gjorde en forskel at det blev sagt til konfirmationen: ”Selvom man godt
ved det så betyder det bare noget at få det sagt og få det anerkendt”.
Som en sidste kommentar vil jeg understrege hvordan jeg i min læsning af talen er blevet
overvældet over hvor kærlige forældrene er i deres taler. Særligt mod slutningen af talerne
bliver forældrenes kærlighed til deres børn understreget i store vendninger. Her har det været brugbart for mig at holde fast i samtalen med talerne som metode. Det er som om at disse
hjertelige vendinger har mindet mig om at talen i høj grad er en kærlighedserklæring til børnene. Som retoriker er det svært at læse en tale uden at tænke på dens kvaliteter. Jeg havde
på et tidspunkt en tendens – i min samtale med talerne – til at kaste et meget kritisk blik på
talerne og se på deres fejl og mangler. Indtil jeg lagde det akademiske blik lidt væk og erkendte materialets menneskelighed. For mig at se viser mit materiale især hvordan forældre
der holder taler til konfirmationer er fulde af beskrivelser af deres børn, en række gode råd
og en masse kærlighed. Det er også en af grundene til valget af specialets titel.
”Christel, jeg kunne ikke være gladere for den du er blevet — du har
lyst i mit liv igennem 13 dejlige år.” (Christel, 2002)
”I det seneste år kan man virkelig mærke hvordan du har rykket dig
fra barn til ung (…) Mere ansvarlig, hvilende i dig selv og også smukkere og smukkere dag for dag.” (Mia, 2014)
”Du er så sød og dejlig Marie, jeg elsker dig, jeg ønsker dig held og
lykke med dit liv og glæder mig rigtig meget til at følge dig fremover”
(Marie, 2015)
”For mig er du noget helt særligt. Og jeg glæder mig virkelig over at se
dig folde dig ud som teenager og jeg glæder mig til at følge dig i de
næste mange år på din vej fra teenager til kvinde. Du er og bliver
skøn” (Jens og Inger, 2011)
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”Vi elsker dig herfra og til månen og tilbage igen.” (Anton, 2015)
Som det kan ses benytter forældrene talen til at lave overvældende kærlighedserklæringer i
talerne, og det mene jeg er vigtigt at forstå som en af talens centrale særkender og funktioner.
I det følgende afsnit vil jeg lave en kort gennemgang af konfirmationens historie for derefter
at inddrage teorier om ritualer.
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Om konfirmationen
Konfirmationer er en stor begivenhed i Danmark. Sidste år blev 48.334 unge konfirmeret,
hvilket svarer til 71 procent af alle unge i den alder. Konfirmationsritualet har tråde langt tilbage i den kristne historie, idet ‘firmationen’ optræder som et sakramente i den katolske tro.
Her modtager den unge 13-14-årige Helligånden som velsignelse af biskoppen i et ritual der
dermed også markerer at den unge nu formelt set er tættere knyttet til kirken. I forbindelse
med reformationen bliver mange af kirkens ritualer fjernet, herunder firmationen, da man
mente at troen var et inderligt anliggende og at det dermed ikke var nødvendigt med en ceremoniel overrækkelse af Helligånden (Hage, 2007).
Der sker imidlertid det at konfirmationen bliver indført som lovpligtigt ritual for alle
unge i Danmark i 1736. Især fordi Kong Christian VI med sin pietistiske baggrund ønsker at
styrke det hengivne og inderlige element af kristendommen: “Den nye firmelse bliver til konfirmationen, som vi kender den i dag i folkekirken, hvor den ikke er et sakramente, men mere
en slags bevidstgørelse af konfirmanden om, hvad dåben betyder” (Hage, 2007).
Forud for konfirmationen skulle de unge bestå en kundskabsprøve, hvor de skulle bevise
både deres forståelse af den kristne tro samt deres viden om generelle samfundsspørgsmål.
At bestå denne prøve var en forudsætning for at blive konfirmeret, og konfirmationen var
igen en forudsætning for at modtage en såkaldt skudsmålsbog - “uden den var man ilde stedt
i datidens samfund, for den fungerede både som pas og straffeattest og CV” (Hage, 2007).
Med grundloven i 1849 ændrede det sig, og konfirmationen var ikke længere en forudsætning
for borgerlige rettigheder. Der var dog stadig krav om at bestå en kundskabsprøve. Det ændrer sig i 1909, hvor prøven bliver erstattet af en konfirmationsforberedelse hvor den dannende og oplysende samtale mellem præst og kommende konfirmand står centralt.
Konfirmationen har fortsat udviklet sig. Op gennem det 20. århundrede har den mødt konkurrence fra først arbejderbevægelsens “borgerlige konfirmation”, hvor de unges overgang
blev markeret ved en ikke-religiøs ceremoni, og hvor konfirmander holdt festen sammen i
stedet for hver for sig, både for at styrke fællesskabet og holde udgifterne til festen nede
(Skovhøj, 2011). Siden fra nonfirmationer og senest humanistisk samfunds konfirmationer.
Det kirkelige ritual står dog stadig stærkt, hvilket ses både i de præsenterede tal, hvor 71 procent af en årgang bliver konfirmeret, og i pressen hvor en søgning viser at ordet konfirmation
i løbet af et år optræder i 367 artikler i landsdækkende aviser8.

8 Søgning på

ordet “konfirmation” på Infomedia/Mediearkiv fra 1 . oktober 2015 til 1 . oktober 2016.
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I Birgit Kaisers bog “...Ind i de voksnes rækker”, der godt nok er tilbage fra 1992, giver hun afslutningsvis et bud på hvorfor konfirmationen fastholdes. Hun forklarer at troen,
og overvejelserne herom, spiller en rolle for konfirmanden, men at den mest almindelige begrundelse for at blive konfirmeret er traditionen og festen. “Konfirmationens grundlag er, at
den er et overgangsritual, og der synes altid at have været et folkeligt behov for at markere
livets højtider med et ritual, en fest.” Den åbenlyse grund til at dette overgangsritual finder
sted i kirken, er simpelthen at det historisk set har sin forankring dér. Desuden har den danske folkekirkes rummelighed ifølge Kaiser haft stor betydning for at ritualet stadig tiltrækker
unge i konfirmationsalderen - også dem der ikke er erklæret religiøse. (Kaiser; 140-141).

Konfirmationen som ritual
De taler jeg analyserer folder sig ud i den private fest der finder sted efter kirken, og derfor
optager den kirkelige konfirmationshandling ikke meget plads i mit speciale. Alligevel mener
jeg det er vigtigt at have en forståelse for det kirkelige ritual, da det danner forudsætningen
for at der overhovedet er en fest, og dermed en tale. Eksempelvis fortalte en af de konfirmander jeg interviewede uden tøven at det han huskede allerbedst fra konfirmationen var øjeblikket lige da klassen gik ud af kirken og de var blevet konfirmerede.
Jeg vil i det følgende lave en kort redegørelse for nogle antropologiske ritualteorier om folkekirkelige handlinger, da det er et brugbart blik på det som foregår i kirken, men også det der
foregår til festen efterfølgende.
Antropologen Cecilie Rubow beskæftiger sig i sin bog Hverdagens Teologi med de danske
folkekirkelige handlinger. En af hendes vigtigste pointer er at danskernes religiøsitet ikke er
diffus, som mange ellers påstår, men at den er mangfoldig - forstået på den måde at danskerne hver især forholder sig meget forskelligt til deres tro, men at der samtidig er en stor
regelmæssighed i danskernes religiøsitet. Konfirmationen er et godt eksempel herpå. Hver
konfirmand forstår betydningen af ritualet forskelligt, men alligevel er det noget over 70 % af
alle unge gør, samt et ritual mange danskere deltager i som gæster hvert år.
Med reference til antropologerne Caroline Humphrey og James Laidlaws ritual-teori fra
1994, forklarer Rubow hvordan ritualer er handlinger hvor der er “indskudt en socialt og kulturelt foreskrevet arketypisk handling (...), som tilegnes, begribes og fortolkes i forhold til
egne forestillinger og holdninger i øvrigt”. På den måde er ritualet dobbelt i sin essens; det er
både foreskrevet og behandlet. Der findes gradsforskelle i de kirkelige ritualer, således at de i
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høj grad læner sig op af den arketypiske forskrift - det Humphrey og Laidlaw kalder liturgiske ritualer, eller de kan være mindre foreskrevne og mere behandlede, det de kalder performative. Ved de liturgiske ritualer er succeskravet at tingene bliver gjort ordentligt i forhold til
det foreskrevne, hvor performative ritualer har deres succes når der opnås en ønsket effekt.
Formelt set kan man i den danske folkekirke lave en distinktion mellem sakramenterne (dåben og nadveren), og kasualierne (konfirmation, bryllup og begravelse). Sakramenterne vil her kunne betragtes som liturgiske og kasualierne som performative (Rubow, 2000;
46). Men hverdagsteologisk set opleves alle de kirkelige ritualer som både liturgiske og performative. Rubow beskriver det liturgiske som besiddende en “uafvendelighed i deres rigtighed”. I forhold til konfirmationen kan det forstås således at der uværgerligt sker noget i kraft
af det kirkelige ritual - selv hvis dine forældre kommer for sent, eller præsten siger dit navn
forkert, så vil du være konfirmeret når du går ud af kirken. Men performativt er det en anden
sag - her gør det alverden til forskel om dine forældre er til stede og om præsten husker at du
hedder Kristine og ikke Kirstine.
Denne spænding mellem det liturgiske/foreskrevne og performative er det som skaber et ritual, og ifølge Rubow er det en kontruktiv betragtning i et nutidigt samfund hvor ritualer ikke har den samme socialt integrerende funktion som tidligere. Hun taler om en bevægelse væk fra den fortolkning at ritualernes rolle er at udføre noget helt bestemt, og at ritualet i stedet er et felt hvor der både kan opstå en kollektivitet (alle gør lidt det samme), og en
oplevelse af individuelle forskelle (alle performer ritualet på deres egen måde). Denne ritualteori kan bruges til at forstå det der foregår i kirken, men i høj grad også ude til de efterfølgende fester.
Festen vil være foreskrevet i den forstand at der vil være nogle rituelle forventninger – noget
at spise og drikke, gaver fra gæsterne, sange og taler. Men samtidig vil den være performativ,
idet der til hver fest vil være et element af fortolkning og improvisation. Måske bliver der kun
serveret pandekager, festen bliver holdt på en båd eller konfirmanden holder en længere tale
end gæsterne havde forventet. Det betyder ikke “fri leg”, ritualets succes er afhængig af forholdet mellem ritual og kontekst: “Det handler om forståelsen af de rituelle handlingers timing, rytme og dybde i den historie, de indgår i og fortæller, og det handler om deres betimelighed og aktualitet i den verden, som kigger traditionerne efter og tænker sit.” (Rubow ; 53).
Denne pointe leder mig videre til selve den retoriske situation omkring forældrenes konfirmationstalerne. Her er timing, rytme og dybde også altafgørende for hvordan talen
fungerer. Det er nærliggende at drage en parallel mellem Humphrey og Laidlaws teori om det
foreskrevne og performative til den klassiske retorik-teoretiske diskussion mellem Bitzer og
Vatz om den retoriske situation. Ligger situationen fast - er dens (foreskrevne) elementer så
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fasttømrede at der inviteres til et bestemt svar, sådan som Bitzer forklarer det, eller giver situationen rum til at taleren kan fortolke og, ja, performe, sådan som Vatz forklarer det? (Flower og Hayes, 1981; 365). Svaret ligger vel et sted midt imellem, ligesom Rubow her opsummerende forklarer:
“De folkekirkelige ritualer skaber fællesskaber, forbindelser mellem
mennesker, ved på én gang at udgøre en ortopraksi, dvs. rette handlinger, som er selvbekræftende og ved at skabe tidsrum med betydningshorisonter, som overskrider ritualernes prototypiske forbindelse
til en religion”. (Rubow; 71)
Altså opstår konfirmationen et sted mellem det forventede og et “tidsrum med betydningshorisonter”. Denne formulering leder tankerne hen på de teorier jeg senere vil inddrage angående epideiktikken. Lejlighedstalen sker netop i et tidsrum, eller snarere, som Dale L. Sullivan vil sige, et tidløst rum (Sullivan, 1993; 128). Og det er anledning til at overveje fælles visioner og værdier i det rum (Sullivan) eller den betydningshorisont (Rubow) der opstår. I mit
kapitel om epideiktik vender jeg tilbage til en diskussion af hvordan konfirmationstalen som
del af et ritual kan italesætte og udvikle værdier og betydninger.
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Genren og den
retoriske situation
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“Kære Mette!
Jeg havde egentlig tænkt mig at skrive en sang til dig.
Den skulle hedde noget med: ”Smuk som et stjerneskud”, og inde i sangen skulle der komme noget med: “Smukkere år for år” – for du var
ved gud ikke særlig køn da du blev født!
Men i dag da står du jo frem som en sand prinsesse, så enhver mor
kunne være stolt af dig!
Nå, tilbage til den her sang som jeg ville skrive til dig.
Der var jo to brødre, der kom mig i forkøbet, og dem vil jeg altså ikke
konkurrere med. Derfor har jeg skrevet en tale til dig i stedet for, og
nu ved jeg godt, at du sidder og krummer tæerne i skoene, for kan
man forestille sig noget mere hæsligt, end at ens mor stiller sig op
over for en masse mennesker og siger noget om en? Nej vel!
Nu er det altså sådan kære Mette, at alt her i livet ikke bare er tant og
fjas, så du må altså bide tænderne sammen og smerten i dig de næste
par minutter, mens jeg har noget at sige dig.”
(Mette, 1999)
Mettes mor forstår hvad det drejer sig om. Når ens mor rejser sig under konfirmationen og
går i gang med at holde en tale, er det for mange konfirmander pinligt og noget der hurtigst
muligt skal overstås. Der er al mulig grund til at sidde med krummede tæer, som Mettes mor
beskriver det. Men Mette må blive nødt til at bide tænderne sammen, for her har moren “noget at sige”.
Hvad er det der får forældre til at rejse sig op og holde tale til deres barns konfirmation? Hvilken position indtager de og hvordan kan man forstå situationen? Det er nogle af de
spørgsmål jeg ønsker at besvare i dette kapitel, hvor jeg udfolder den teoretiske forståelse af
både begreberne genre og den retoriske situation. Disse begreber vil jeg bruge til at komme
tættere på en forståelse af hvad der er på spil når forældre holder taler til deres børns konfirmation. Først en undersøgelse genre, der fører videre til en undersøgelse af den retoriske situation.
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Genrebegrebet
Når jeg har fortalt folk omkring mig at jeg i mit speciale beskæftigede mig med konfirmationstaler, har alle haft en klar idé om hvad en sådan tale er. Jeg har ikke skulle forklare hvad
en konfirmationstale er, for det har alle haft en klar forestilling om. Jeg har snarere skulle
forklare hvorfor konfirmationstaler er interessante at beskæftige sig med akademisk. Begge
reaktioner er interessante. Det er interessant at alle tilsyneladende ved hvad en konfirmationstale er, for det viser at der eksisterer en forestilling om hvad der karakteriserer en sådan
tale. Det er samtidig interessant når mange spørger mig hvorfor det er akademisk væsentligt
for mig at beskæftige mig med en bunke konfirmationstaler. Det rammer ned i den historiske
diskussion der har været af hvilket formål en genreanalyse overhovedet har. Begge dele vil
jeg i det følgende forholde mig til.
Den retoriske genreteori er tæt knyttet til teorien om den retoriske situation. Da Lloyd Bitzer
præsenterer sin, nu kanoniserede, definition af den retoriske situation i 1968, åbner han for
tanken om at der over tid kan opstå sammenlignelige svar på sammenlignelige situationer:
“From day to day, year to year, comparable situations occur, prompting comparable responses; hence rhetorical forms are born and a special vocabulary, grammar, and style are
established.” (Bitzer, 1968; 13).
Det er denne antagelse som bliver udfoldet og udfordret hos blandt andet Kathleen
Hall Jamieson (1973), Carolyn R. Miller (1984, 2014) og Gerard Hauser (2002). Jeg vil i det
følgende redegøre for hvordan deres forståelse af genre har betydning for min undersøgelse
af talerne, for derefter at inddrage begtragtninger fra Lisa Storm Villadsen (2001), der har
væsentlige overvejelser og retningslinjer for arbejdet med genrebegrebet i retorisk sammenhæng.
En god forståelse af genrebegrebet finder man Kathleen Jamiesons artikel fra 1973:
“Genres are shaped in response to a rhetor's perception of the expectations of the audience and the demands of the situation. This point is
illustrated by recalling a situation with which we are familiar. A man
has died. His loved ones gather around the grave to lay him to rest.
One from among them rises to speak. The mood is somber. The members of the audience, pained by a sense of loss, are forced into brutal
confrontation with their own mortality. Even if the speaker has never
heard or read a eulogy, he will, if he is not an insensitive clod, deliver
eulogistic rhetoric. The situation demands it. The audience expects
it.” (Jamieson, 1973; 163)
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Selvom en konfirmation og et dødsfald er to ganske forskellige ting, er der alligevel grundlag
for en sammenligning. I Danmark er konfirmationer næsten lige så almindelige som dødsfald
(hhv. 48.334 og 52.555 i 2015 9) og ved begge anledninger samles de nærmeste i en form for
ceremoni, hvor det er forventeligt at nogen holder en tale. Som Jamieson skriver, vil en taler,
selv hvis vedkommende aldrig har hørt en begravelsestale før, sandsynligvis levere en eulogi,
altså en tale hvor man hylder den døde og trøster de efterladte. På samme måde vil forældre
til et barn holde en tale med nogle bestemte elementer, fordi det simpelthen føles naturligt.
Hvad naturligt i denne sammenhæng betyder, er hele årsagen til at beskæftige sig med begrebet genre i en retorisk sammenhæng. Jeg forsøger gennem min læsning af talerne og mine
interviews med konfirmander at blive klogere på alt det der gør at forældres konfirmationstaler har så mange fællestræk.
I Millers artikel fra 1984 gennemgår hun den eksisterende genreteori og tilføjer samtidig væsentlige perspektiver til hvordan man som retorisk kritiker bedst bruger genrebegrebet. Hun
er klar over at nogle kritiserer genrebegrebet for at føre til reduktionistiske analyser, men påpeger hvordan den retoriske genreanalyse tager sit udgangspunkt i menneskelige handlinger
og derfor altid har et blik for situationen. Analysen bør desuden have sit udgangspunkt i hvilken handling teksten ønsker at udføre og dermed skal genre ses som en “social action” (Miller 1984; 155). Hun refererer tilbage til Aristoteles’ inddeling i de tre talegenrer og anpriser
den for at være pragmatisk idet den netop tager udgangspunkt i situationen og hensigten
frem for formen (jeg vender tilbage til Aristoteles’ talegenrer senere i specialet).
Det er samme situationsbestemthed Miller finder hos Edmund Burke, der gennem
begreberne motiv og situation forklarer hvordan enhver retorisk handling opstår på baggrund et komplekst samspil mellem mange elementer. Alle disse elementer udgør, med Burkes begreb, en scene der er så snæver at den reducerer handling til bevægelse. Og er elementerne genkendelige vil bevægelsen også være det. (Burke, 1969; 1969). Denne forståelse af
hvad der skaber en genre ønsker Miller dog at forlade, fordi hun mener det overskygger det
faktum at selv genkendelige situationer altid vil være unikke. Det der istedet skaber vores
genreforståelse er publikums oplevelse af at noget er genkendeligt, ikke at det rent faktisk er
det. Det er netop derfor genrer er sociale:
“Situations arc social constructs that are the result, not of 'perception,'
but of `definition.' Because human action is based on and guided by
meaning, not by material causes, at the center of action is a process of
interpretation. Before we can act, we must interpret the indeterminate material environment; we define, or 'determine,' a situation. ...
What recurs is not a material situation (a real, objective, factual
9
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event) but our construal of a type. The typified situation, including
typifications of participants, underlies typification in rhetoric. Successful communication would require that the participants share
common types; this is possible insofar as types are socially created (or
biologically innate)” (Miller, 1984, 156-157).
Hvad betyder det for min analyse af konfirmationstalerne? Miller anpriser en åben, induktiv
og pragmatisk analyse af talerne. Det mener jeg også at have gjort. Jeg har som beskrevet tidligere indgået i en dialog med de indsamlede taler, hvor jeg hele tiden har spurgt mig selv
hvad de gerne ville fortælle mig. Jeg har af og til været frustreret over at der ikke var større
ligheder mellem talerne, at jeg ikke kunne lave flere generaliseringer. Her hjælper Millers
tekst mig til at forstå at enhver situation er unik, til trods for at den deler mange ligheder
med andre situationer, og dermed kommer det samme til at gælde for talerne. Forældrene
står i en fortolkende position når de skal holde talen hvor de forholder sig til forventningerne
til det de siger – både hos dem selv og deres publikum.
Desuden mener jeg at Millers rekonceptualisering af Bitzers begreb exigence er særdeles vellykket og noget der vækker genklang i mit arbejde med den retoriske situation i konfirmationstaler. Exigence er ifølge Bitzer det problem som er til stede i den retoriske situation og
som former hvad retor kan og bør sige; “a defect, an obstacle, something waiting to be done”
(Bitzer, 1968; 7). Miller anerkender at exigence står helt centralt i forståelsen af den retoriske
situation, men hun mener det er begrænset at sætte lighedstegn mellem exigence og fare.
Hun foreslår at exigence hverken placeres i det private eller i det materielle, men i
stedet i det sociale. Forstået på den måde at faktuelle omkringliggende omstændigheder ikke
er nok til at forstå exigence, men at det heller ikke giver mening at sætte lighed mellem exigence og talerens intention. Hun forklarer det således:
“Exigence is a form of social knowledge—a mutual construing of objects, events, interests, and purposes that not only links them but also
makes them what they are: an objectified social need. (...) The exigence provides the rhetor with a socially recognizable way to make his
or her intentions known. It provides an occasion, and thus a form, for
making public our private versions of things” (Miller, 1984, 157).
Netop denne beskrivelse er rammende for min forståelse af hvad der er på spil i den retoriske
situation omkring konfirmationstalen. Genstande, begivenheder, interesser og formål fører
til en forståelse hos publikum og retor af hvad de forventer af talen. Der er til konfirmationsfesten ikke som sådan et problem der skal løses, der er ikke nogen fejl der skal rettes op på.
Men der er en situation der ligner foregående situationer så meget at der er nogle helt bestemte ideer til hvad det vil være passende at sige i talen. Og som Miller skriver, giver det en
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anledning til på en socialt acceptabel måde at fortælle det til publikum som man har lyst til.
Som en af eleverne jeg talte med fortæller om at holde tale: “Man får det sagt som man går og
tænker på normalt, men man har en anledning til at få det sagt”.
I forlængelse af Millers genreforståelse, vil jeg præsentere en anden retoriker, der også har en
pragmatisk forståelse af den retoriske situation. Jeg mener hans teori er brugbar til at forstå
de elementer der er på spil i den retoriske situation ved konfirmationer. Gerard Hauser introducerer begreberne emergence og relativity og understreger det dynamiske i den retoriske situation (Hauser, 2002; 40).
Med begrebret emergence ønsker han at understrege hvordan vores oplevelse af retoriske situationer ændrer sig over tid: “This means we are always recasting the past and,
consequently, changing the meaning of present and future” (Hauser, 2002: 41). Som jeg vil
forklare senere i mit speciale, særligt i kapitlet om narrativitet, mener jeg at denne betragtning er væsentlig for at forstå konfirmationstalerne. Fordi vi er sociale væsener, der ønsker at
tilskrive vores liv mening, kan oplevelsen af situationer ændre sig over tid. Forældrene får
med konfirmationstalen en anledning til at forholde sig til deres barns - og dermed også deres eget - levede liv. Derved kan retor tilskrive en ny mening både til situationer fra fortiden,
den situation de står i lige nu samt situationer der kommer i fremtiden.
Konfirmationstalen udspiller sig i en social sammenhæng hvor retor, i dette tilfælde
forælderen, har en anledning til at tilskrive talen og situationen mening (Hauser, 2002, 42).
“Du har glædet dig og arbejdet for denne fest. Jeg håber, du kommer til at nyde den og se
tilbage på den med glæde.” Fortæller Christines mor i sin tale fra 2004. Her italesætter hun
en forhåbning om hvordan dagen skal forløbe og efterfølgende opleves; som noget der skal
nydes og ses tilbage på med glæde.
Med begrebet relativity i forbindelse med den retoriske situation ønsker Hauser at understrege at den samme retoriske situation vil opfattes forskelligt fra person til person. Der kan
være de samme objektive kriterier i situationen, men fordi vi alle har forskellige følelser, tilknytning, viden og indsigt, vil det resultere i forskellige oplevelser og dermed også forskellige
reaktioner på situationen. Til den samme konfirmationsfest, med de samme gæster i de
samme omgivelser, vil der være forskellige måder at forstå situationen retorisk.
Et eksempel på det, er Josefines konfirmation fra 2015, hvor både far og mor holder
tale. Moren indleder på denne måde: “Jeg har glædet mig meget til at fejre dig i dag sammen
med vores familie og venner. Du har også glædet dig, ved jeg, selvom det med at være festens
centrum ikke lige er dig.” Faren indleder på følgende måde: “Ja, Josefine, det med at være i
centrum for folks opmærksomhed, er der jo ingen af os to, der synes særligt om. Det kan

34

være lidt overvældende og utrygt, men det skal du ikke lade dig skræmme af. Du har så meget at bidrage med, så det vil være synd for alle os andre, hvis du holder dig tilbage.”
De er tydeligvis begge opmærksomme på at Josefine ikke synes godt om at være centrum for
folks opmærksomhed, og vælger begge at have det med som noget af det allerførste i talen.
Men de oplever det forskelligt og reagerer forskelligt på det. Bemærk hvordan at moren lægger ud med “jeg har glædet mig...”, og fortæller at det ved hun også at Josefine har. Faren
derimod lægger ud med at understrege at ingen af de to sætter pris på at være festens centrum. Den samme situation bliver altså løst på to forskellige måder, selvom de begge forholder sig til den samme constraint i den retoriske situation.
Det er interessant hvordan de begge fortæller om en følelse de deler med Josefine.
Moren ved at understrege at de begge to har glædet sig, faren ved at fortælle at han heller
ikke nyder at være festens centrum. Altså to ganske forskellige indledninger. Og dog er det
væsentligt at understrege at de to taler på mange andre områder er ganske ens. I begge taler
beskrives en række af Josefines karaktertræk, der tales om oplevelser fra Josefines liv og Josefine får en række gode råd med på vejen.
Disse betragtninger lægger sig i forlængelse af de pointer jeg præsenterede ved hjælp af Miller, når hun forholder sig kritisk til genreanalysen. Det er et eksempel på at selv inden for en
ganske veldefineret retorisk situation, vil der være forskellige oplevelser af situationen og
dermed vil der komme forskellige reaktioner. Men samtidig skaber genkomne retoriske situationer en genreforventning, der gør at der ofte vil være sammenlignelige elementer i taler
fra sammenlignelige retoriske situationer. Som Hauser konkluderer: “Meanings emerge and
are relative. It is important not to lose sight of this, for humans act on the basis of how they
define the situation” (Hauser, 2002, 42).
Inden jeg går mere konkret ind i analysen af den retoriske situation der er til stede ved konfirmationer, vil jeg inddrage betragtninger fra Lisa Villadsens artikel “Genrebegrebet og Retorisk Kritik” fra 2001. Hun sammenfatter genrebegrebet således “Grundantagelsen er, at
visse lejligheder har tilstrækkelig mange kendetegn til at skabe en række ensartede forventninger i publikums sind” (Villadsen, 2001; 39). Altså, i mit speciales tilfælde, at der har været
tilpas mange konfirmationer og dermed også tilpas mange konfirmationstaler til at de fleste
ved hvad en sådan tale indebærer, og dermed også forventer noget bestemt af talen.
Med reference til den russiske litteraturteoretiker Mikhail Bakhtin taler hun om genrens dialogiske karakter - om at “hver gang vi taler, deltager vi i en genre – det vil sige at vi
både realiserer den og reagerer på dens krav”. (ibid.; 42), hvilket i øvrigt minder om den pointe Rubow havde angående ritualer. Så når en forælder skal holde konfirmationstale til sit
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barn indgår vedkommende i en slags dialog med genreforventningen i udarbejdelsen af talen. Forælderen vil (bevidst eller ubevidst) forholde sig til hvad man bør sige i en sådan situation, hvad man ikke bør sige og hvilke chancer man kan tage i talen og hvilket nyt man
eventuelt kan bidrage med.
Interessant er det i den sammenhæng at der netop med konfirmationstalen er én helt
bestemt vendning som mange forbinder med netop den tale: “at træde ind i de voksnes rækker”. Kristian Emils far forholder sig til det på denne måde: “Til min egen konfirmation synes
jeg det var noget sludder alt det der med at ”træde ind i de voksnes rækker””. Et eksempel på
hvordan han forholder sig til de genreforventninger der er, og derfra tillader sig at bryde med
dem. De fleste blandt publikum vil kende den vending, fordi den er blevet en del af genreforventningen. Og så kan man som retor vælge hvordan man reagerer på det krav.
Villadsen har nogle relevante anbefalinger til hvordan man kan bruge genrebegrebet i sit arbejde med retoriske tekster. Hun råder den retoriske kritiker til ikke at have en ambition om
at kunne erklære en bestemt tekst for del af en bestemt genre. Hun anbefaler i stedet at bruge
et genreperspektiv i analysen af retoriske artefakter (ibid; 48-49). Hun taler i den forbindelse
om at taler indgår i et diskursivt univers hvor “ingen enkelt tekst er isoleret fra det, der gik
forud og det, der omgiver den.” (ibid; 49). Hun afslutter sin artikel med tre betragtninger for
hvad genrebegrebet kan bidrage til i retorisk kritik:
“Genreperspektivet har altså flere fordele. Ved at vie diskursens funktion den primære interesse tillader genreperspektivet sammenligning
af flere (på andre måder) meget forskellige tekster uden at ofre fornemmelsen af sammenhæng. For det andet gør genreperspektivet det
naturligt at anskue flere tekster gennem de samme analytiske begreber. På denne måde er man i stand til at observere ligheder og – ligeså
væsentligt – forskelle på tværs af tekster. For det tredje gør fraværet
af en ambition om at sætte alle ens analysetekster på én formel det
muligt at udvikle de mest interessante aspekter af hver tekst mere udførligt.” (Ibid; 49)
Særligt den sidste betragtning, hvor hun fraråder et forsøg på at sætte alle analysetekster på
én formel, er vigtig. Jeg ser talernes særkende og autonomi som altafgørende i det analytiske
arbejde og jeg har været bevidst om ikke at lade genreperspektivet overskygge det som hver
enkelt tale er og gør. Det er vigtigt for mig at understrege at netop taler ved private festlige
lejligheder fortjener at blive forstået i deres egen ret. Det er ikke muligt for mig som retorisk
kritiker at have en tilbundsgående forståelse af hver enkelt situation, så derfor er ambitionen
med mit speciale heller ikke at lave normative vurderinger af talerne.
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Det er ellers en af de muligheder man som kritiker har, når man tillægger sin analyse
et genreperspektiv. Som Villadsen skriver:
“(...) ved at sammenligne en tale med andre, lignende taler, vil den
kritiker, der er interesseret i genre, være i stand til at identificere en
gruppe retoriske krav, der møder enhver taler i den situation og vil
derfor være i stand til at vurdere talerens indsats på grundlag af,
hvordan han eller hun levede op til de forventninger og konventioner,
der er karakteristiske for denne type taleanledning” (ibid; 39).
Jeg anerkender den mulighed i genrebegrebet, og er netop interesseret i at karakterisere de
retoriske krav der opstår i situationen. Men vurderingen af talerens indsats er ikke en del af
mit speciale, blandt andet fordi jeg netop ikke kender hver enkelt situation og desuden kun
er i besiddelse af manuskripterne. Jeg mener i øvrigt heller ikke det ville være passende i et
speciale hvor jeg beskæftiger mig med ”almindelige mennesker retorik” at gå ind i en kvalitetsmæssig vurdering af talerne.
Kort sagt er mit ønske med genrebegrebet og teorierne om den retoriske situation at
forstå den situation der er karakteristisk for konfirmationstaler og ikke at vurdere hvorvidt
hver enkelt tale lever op til de forventninger der er til dem.
Miller har for nylig lavet et genbesøg af sin nu kanoniserede tekst. Hendes betragtning vil jeg
bruge som afrunding på dette afsnit om genre, og som overang til afsnittet om den retoriske
situation:
“In summary, to revisit “Genre as Social Action” and where we’ve
come in the past 30 years, I think that genre has become a much more
complex, multidimensional social phenomenon, a structurational
nexis between action and structure, between agent and institution,
between past and future” (Miller, 2015, 67)
Miller knytter især denne betragtning om kompleksiteten i genrer til de mange nye medier
der er opstået siden hun skrev sin artikel i 1984, og måske er den ikke helt rammende for
konfirmationstalen, hvor ritualet og situationen trods alt ser nogenlunde ud som det gjorde i
1984. Alligevel mener jeg at kunne spore en bevidsthed om kompleksiteten i talerne. Forældrene vil meget med deres tale – der er både gratulering, personkarakteristik, gode råd, kærlighedserklæringer, vittigheder, barndomshistorier og meget mere. De fleste taler når særdeles vidt omkring og mange af talerne er ret lange.
Som en lille kommentar til den øgede kompleksitet vil jeg vise et udklip fra den danske visedigter Julis Stranbergs bog ”Må jeg be’ om ordet!”. Den er fra 1893 og er forslag til taler der
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kan bruges ved forskellige lejligheder. Der er syv forskellige forslag til konfirmationstaler.
Her er én af dem:

Figur 7: Skærmbillede af den indscannede udgave af bogen. Hentet fra kb.dk d. 15. oktober

Det er unægtelig en noget kortere tale1 0 end det jeg har set i de indsamlede taler og det anleder til en overvejelse af hvordan genren har udviklet sig over tid. Øjensynligt har det i 1893
været normen med en kort og præcis tale, det er i hvert fald hvad Stranberg foreslår. Ud fra
de taler jeg har indsamlet er det som om forældrene vil meget mere – talerne er i hvert fald
meget længere og kommer omkring mange flere emner. Sandsynligvis fordi forældrene forholder sig til de mange komplekse genreforventninger der nu eksisterer til konfirmationstalen.

Elementerne i den retoriske situation
Da genreteorien og teorien om den retoriske situation som nævnt er tæt bundet sammen, vil
jeg i det følgende redegøre for elementerne i den retoriske situation sådan som de udfolder
sig ved konfirmationer. Jeg bruger Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansens sammenfatning af den retoriske situation fra Talens Magt (2010), der indeholder elementerne: det
retoriske problem, formålet, publikum, taleren og omstændighederne. Min analyse laver jeg
på baggrund af de indsamlede taler, mine fokusgruppeinterviews med nyligt konfirmerede,
Bemærk at talen ikke er tiltænkt forældrene. Faktisk er der ingen af de sy v taler i Strandbergs bog
der er henv endt til forældrene. De er i stedet skrevet til andre familiemedlemmer og v enner. Det undrer mig, og åbner for en helt ny undersøgelse af hv ornår forældre historisk har holdt taler til deres
børns konfirmation. En undersøgelse v i dog må hav e til gode .
10
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det jeg har bemærket i løse samtaler med min omgangskreds samt min egen erfaring med at
deltage i konfirmationer.

Det retoriske problem
Gabrielsen og Christiansen kalder det “det retoriske problem”, men som jeg tidligere har problematiseret, mener jeg ikke at der som sådan er tale om et problem i forbindelse med konfirmationstalerne. Som Miller beskriver det er der en social forventning til hvad der skal siges
i enhver retorisk situation og det er der naturligvis også ved konfirmationer. Da jeg interviewede de nyudklækkede konfirmander afsluttede jeg med at spørge dem: “hvorfor holder
forældre overhovedet taler til deres børn til konfirmationen?” Her er to af svarene som jeg
mener giver et godt billede af de forventninger der er i situationen:
“Jeg tror for det første at mange børn forventer det. Hvis deres forældre er sådan og hvis deres søskende har fået en tale eller... Det er meget sådan traditionelt eller meget normalt. Det er på en eller anden
måde en selvfølge med mindre forældre ikke kan eller ikke kan lide at
holde tale. Selskabet forventer det nok også. Det er jo ikke et pres,
men jeg tror bare der er mange der forventer det af dem. Og så tror
jeg bare de gør det for at tilfredsstille”
(Jonas, 8. klasse, Nordregårdsskolen, Amager)
“Jeg tror at det er fordi at det er lidt en speciel dag. For som Mathias
sagde før, at det er en ting man oplever én gang i livet. Jeg sagde også
til min mor at hun ikke behøvede at holde en tale, men hun sagde, jo
for jeg vil gerne vise så’n at I betyder noget for mig. Jeg tror også det
er fordi de føler at man betyder noget for dem, ik’ os”
(Benjamin, 8. klasse, Nordregårdsskolen, Amager)
Jonas’ kommentar viser et eksempel på den sociale forventning som Miller beskriver.
“Mange børn forventer det (...) Selskabet forventer det nok også”, fortæller han. Det er nemt
at følge hans logik; det er svært at forestille sig en konfirmation hvor ingen af forældrene siger noget. Det er blevet en forventning, fordi det er sket tilpas mange gange gennem tiden.
Når jeg sammenholder det med Benjamins kommentar om at moren insisterede på at holde
tale fordi hun gerne ville vise at “I betyder noget for mig”, ser jeg den forståelse af genre som
Miller beskriver når hun siger: “A genre is a rhetorical means for mediating private intentions and social exigence”.
Der er altså en forventning om at forældrene siger noget, så det gør de, med Jonas’
ord, for at tilfredsstille. Men samtidig tager forældrene også ejerskab over den forventning og
bruger det som anledning til at fortælle om noget der betyder meget for dem. På den måde
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bliver konfirmationstalen en social action fordi den medierer mellem talerens egne ønsker og
det sociale fællesskabs forventninger.

Formålet
Konfirmationstalen må klassificeres som tilhørende den epideiktiske genre. I den klassiske
forståelse af den genre er hovedformålet at hylde eller dadle. Det går ganske tydeligt igen i
konfirmationstalerne hvor alle talerne indeholder elementer af at konfirmanden bliver hyldet. Nogle af talerne består næsten ikke af andet. En af de indsamlede taler er bemærkelsesværdig i den sammenhæng fordi moren her direkte adresserer hvad hun mener en konfirmationstale bør indeholde:
En konfirmationstale skal fortælle om 3 vigtige ting. Det er let.
For det første skal den fortælle at vi elsker dig, det er let- for det gør
vi.
For det andet skal den fortælle at vi er stolte af dig, det er også let, for
det er vi.
Og så skal den helst fortælle at vi synes du har udviklet dig til et fantastisk ungt menneske. Det er også let, for det har du.
(Evas, 2014)
Selvom de tre kategorier kan virke lidt tilfældige synes jeg de indrammer formålet med en
konfirmationstale ganske godt. Særligt det sidste punkt om at udvikle sig til “et fantastisk
ungt menneske” er rammende. Det rosende element ses på tværs af alle talerne og er desuden noget de fleste af de unge informanter talte om. Et andet stiltræk jeg har set på tværs af
flere taler og som siger meget om talens formål, er de gode råd fra forældre til deres børn.
Som Evas mor fortæller senere i samme tale: “Så kommer talen ind i en lidt mere alvorlig
fase. Det er der hvor konfirmanden skal have nogle formanende ord og gode råd med på vejen ind i voksenlivet”. Mange forældre har disse gode råd med, hvilket giver indtryk af at talerne har til formål at vejlede og rådgive barnet videre frem i livet. På den måde får talen et
næsten pædagogisk formål idet forældrene bruger anledningen til at give deres barn ikke blot
bevingede ord men også rådgivende ord.
Jeg mener også det er interessant at forstå de mere situationelle formål en tale har. Derfor
spurgte jeg nogle af konfirmanderne hvad en tale har af betydning for festen. Her fik jeg følgende svar fra en af konfirmanderne:
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Malte: Det bryder vel stilheden på en måde nogle gange. For eksempel, alle sidder og snakker sammen ved bordene og sådan noget. Når der så bliver holdt tale, så er alle fokuseret på den person
eller de personer der holder talen.
Martin: “Og hvad gør det ved festen?”
Malte: “Øh, det gør vel at de har noget at snakke med, altså de
snakker om det bagefter og siger “årh, det var en god tale” og alt
muligt.”
Jeg mener at netop den funktion ved konfirmationstalen er vigtig at holde for øje. Og at funktion på sin vis fungerer på to niveauer – det situationelle og det indholdsmæssige. Talen har
en funktion i selve situationen hvor det drejer sig om at bidrage til stemningen i rummet;
man slår på glasset, rejser sig op og taler - simpelthen fordi det bidrager til at skabe en god
fest. En af informanterne fortalte at han for nylig havde været til en konfirmation hvor konfirmanden havde frabedt sig taler og forklarede hvordan det havde været underligt at deltage
i som gæst: ”Og jeg sad der – og der var ikke nogen pause, sådan at man kunne komme ud og
få noget luft og sådan noget efter en tale - eller et eller andet. Det var bare sådan, man sad og
spiste og så var der islagkage og så var der det ene og det andet…”. Taler har på den måde en
konkret situationel betydning – det er mærkeligt når de ikke er der, og giver en bedre fest når
de er.
Jeg mener dog også at der eksisterer et formål på et højere niveau, nemlig som en
måde at skabe en sammenhængende fortælling om familien. Det bliver en anledning til at
gøre status som familie i vidners påhør, også – måske især – når det drejer sig om mere sammensatte familiekonstellationer hvor forældrene eksempelvis er skilt. Denne forståelse af
formål bliver ikke ekspliciteret hos forældrene, men det er en analytisk betragtning jeg mener at kunne se i det forældrene fortæller. Jeg vender tilbage til denne betragtning senere i
specialet når jeg ser nærmere på de narrative elementer i talerne.

Publikum
Charlotte Jørgensen og Lisa Villadsen præsenterer forskellige termer til at beskrive publikummet i kommunikationssituationen (Jørgensen og Villadsen, 2009; 90). De skelner her
blandt andet mellem det direkte og det indirekte publikum. De nævner hvordan at en rektor
til en translokation taler direkte til de studerende, men samtidig indirekte til de fremmødte
venner og familie. Ved konfirmationstalen ser man samme dobbelthed i publikumsbegrebet.
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Ved gennemlæsningen af konfirmationstalerne har jeg set hvordan alle taler har en direkte
du-henvendelse som gennemgående træk, altså er konfirmanden det direkte publikum.
Episoder og minder bliver ofte gengivet direkte til barnet: “Alle ville have dig, alle
ville være omkring dig og nusse og pusse dig på alle måder” skriver Lauras mor og fortsætter
med gennem det meste af talen at sige “du”. Mod afslutningen sker der dog en henvendelse
til andre personer i rummet, idet hun siger tak til blandt andet barnets bedsteforældre: “I har
sørget for vintertøjet, når SU’en ikke slog til - I har simpelthen været uundværlige”. Til allersidst vender hun dog tilbage til Laura: “Men det er jo dig det handler om”. En lignende struktur finder man i de andre taler. Talen er henvendt til konfirmanden og det bliver italesat:
“Kære Sofie”, “Kære dejlige Josefine”, “Kære søn”.
Men de andre gæster er i sagens natur en vigtig del af festen og dermed også den retoriske situation. Og den direkte henvendelse til konfirmanden skal ikke forstås som om at resten af publikum ikke har betydning for situationen. Tværtimod. Som Emmas mor siger i
indledningen af sin tale: “dette her er jo den første store begivenhed, hvor man kan få mulighed for at sige noget til dig i vidners påhør”. Det er netop særkendet ved denne retoriske
situation - forældrene får en anledning til at sige noget til deres barn mens andre lytter. Så de
andre gæster er ikke overflødige, de er netop anledning til at forældrene kan holde en tale
hvor indholdet er anderledes end hvad man ville sige ansigt til ansigt til sit barn. Desuden er
det en anledning til at publikum får en bedre forståelse af hvem konfirmanden er. Som en af
informanterne fortalte mig: ”Over for de andre gæster viser de: det der er min søn og datter”.
En anden relevant sondring i forståelsen af publikum er om publikum forholder sig velvilligt,
neutralt eller fjendtligt (ibid; 90). Her vil den åbenlyse tanke være at publikum er velvilligt
indstillet. Det er en festlig anledning, det er forår og måske har de fået et glas vin. Det vil
også være tilfældet for mange. I løse samtaler om mit speciale har jeg dog bidt mærke i at
flere personer har talt ret skeptisk om det at være gæst ved en konfirmation. “Konfirmationer
er sgu ikke særlig fede”, kan jeg huske en fortalte mig, og mange har undret sig over min interesse for konfirmationstaler, netop fordi de har betragttet konfirmationer som nogle af de kedeligste privatfester. En del af gæsterne vil være til stede ved konfirmationen af pligt. Det er
ikke nødvendigvis noget man glæder sig til (i modsætning til eksempelvis et bryllup eller en
30-års fødselsdagsfest). De færreste vil nok forholde sig direkte fjendtligt, men nogen ville,
hvis de havde muligheden, nok hellere være et andet sted.
Det var i den forbindelse interessant for mig at opleve hvor forskelligt informanterne
reagerede når jeg spurgte dem ind til deres konfirmation: “Ja, jeg tror ikke lige det er mig.
(...) Jeg kan ikke lide at der er så mange der kigger på en.” svarede en, mens en anden svarede “Jeg kan godt lide at få opmærksomhed, så det… jeg synes det var en dejlig dag”, hvilket
er symptomatisk for de svar jeg generelt fik.
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Nogle fortalte om det som den bedste dag i deres liv, andre lagde vægt på at det endelig var overstået. Der vil altså være påfaldende forskel på hvordan hver konfirmand oplever
situationen. Det gør at netop konfirmationsfesten adskiller sig fra andre private festlige lejligheder som eksempelvis brylluppet eller barnedåben, hvor man må antage at det direkte
publikum oftest er mere venligt indstillet. Teenagealderen er drilsk, og det understreger den
komplekse situation forældrene står i når de skal holde tale. Man må dog formode at de fleste
forældre kender deres børn så godt, at de ved hvad de synes om at der bliver holdt tale for
dem.

Taleren
Jeg vil i det følgende arbejde med taleren i den retoriske situation, hvilket i alle de indsamlede taler vil sige en eller flere af forældrene til konfirmanden.
Ved enhver ceremoniel lejlighed vil der være nogle som har en mere markant position
end de andre gæster. Brudens far ved et bryllup, enken ved en begravelse. Ved konfirmationen er forældrene helt fremtrædende af flere årsager. Helt åbenlyst ved at de har sat konfirmanden i verden, men også gennem det faktum at de (sandsynligvis) har betalt for festen, og
derfor er at betragte som konfirmationsfestens værter. I mange tilfælde - ved næsten halvdelen af de indsamlede taler - foregår festen endda hjemme hos (en af) forældrene. Forældrene
spiller en altafgørende rolle for festen og deres tale vil blive betragtet som noget særligt.
I de indsamlede taler er der flere af forældrene der giver udtryk for en bevidsthed om denne
særlige position, de forventninger der følger med og de muligheder det giver. Forældrene oplever måske situationen som en kombination af carte blanche og forpligtelse; de kan sige en
masse, men det forventes også at de gør det. Som Sofies far siger det helt i starten af talen:
“Det er min pligt og ret at holde tale for dig på en så festlig dag som denne”. Han fortsætter
så med denne selvironiske bemærkning: “det har jeg vistnok brugt før til Jeppes konfirmation, men o.k., det er da en begyndelse” (Sofie, 1999) og påpeger dermed også at konfirmationstalen er en familie-tradition for mange.
Der er flere eksempler på forældre der forholder sig eksplicit eller implicit til deres egen position i den retoriske situation. Mias forældre, der holder tale sammen, siger i starten: “Nu står
vi her til din konfirmation. Det har vi virkelig glædet os til for så kan vi rigtig fortælle… Det
hele begyndte jo for 15 år siden, da vi var på vores bryllupsrejse i USA og boede hos tante Susan og onkel Brian (…)”. Den formulering understreger netop den mulighed forældrene har i
kraft af deres fremtrædende rolle til konfirmationen. De kan “rigtig fortælle”, fordi de ved
mere om barnet og dets liv end de fleste andre i rummet. De kan som forældre tage publikum
med tilbage til hvor ”det hele begyndte”.
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En af mine motivationer for at skrive et speciale om konfirmationstaler, har været det
faktum at så mange “almindelige mennesker” bliver sat i en position som talere. Hvad betyder det for forældrene at skulle holde tale, hvis de aldrig har gjort det før? Når ca. 70 procent
af alle i en ungdomsårgang bliver konfirmeret (og en stor del af de resterende bliver fejret på
anden vis ved eksempelvis nonfirmationer), er der stor sandsynlighed for at hvis du er forælder, så skal du holde en tale til dit barn når det er 13-14 år. Det betyder også at mange forældre vil være uprøvede i at skulle holde tale, hvilket flere af informanterne også fortalte mig da
jeg talte med dem: “de [forældrene] holdt ikke tale sammen, de holdt hver deres. Og det var
første gang de holdt tale, begge to, så de var sådan rimelig korte.” fortalte Daniel mig. Positionen som retor er med andre ord ikke nødvendigvis noget forældrene selv har bedt om eller
synes om.

Omstændighederne
Det sidste punkt i den retoriske situation er omstændighederne, “der er en samlebetegnelse
for alle de rumlige og tidslige faktorer, der præger situationen (...)”. (Gabrielsen og Christiansen, 2010; 61). Her vil jeg lave nogle korte generelle betragtninger der må formodes at gøre
sig gældende ved langt de fleste konfirmationer. Betragtninger der lægger sig i forlængelse af
den præsentation af konfirmationen som ritual, jeg lavede tidligere i specialet.
Konfirmationen vil foregå en søndag, eller en anden helligdag i løbet af foråret, og konfirmanden vil inden festen være blevet konfirmeret i en nærliggende kirke med de fleste af sine
klassekammerater. Talen vil indgå i en form for festlig lejlighed, sandsynligvis indendørs
med publikum siddende til spisning. Der vil i de fleste tilfælde være mellem 20 og 80 gæster,
og de gæster vil være venner og familie. Desuden er det normalt at festen starter tidligt på eftermiddagen. Konfirmanden vil være mellem 13 og 15 år og typisk har han eller hun fået en
del gaver.
Disse omstændigheder betyder en del for den retoriske situation og dermed også hvad forældrene siger i deres tale. Eksempelvis er konfirmandens alder altafgørende for det forældrene
vælger at sige i deres tale. De taler jeg har læst handler blandt andet om barndom og ungdom. Om opvækst og opdragelse. Om søskenderelationer, skolearbejde, fritidsinteresser og
fremtidsdrømme. Alt sammen noget der knytter sig til det at være i starten af teenage-alderen.
Alderen betyder også at det næsten med sikkerhed er første gang at konfirmanden
oplever at der bliver holdt tale for dem, og dermed også første gang at forældrene holder en
tale for konfirmanden. Det opleves for Emmas mor på denne måde: “det er skønt at kunne
skamrose dig uden du har mulighed for at afbryde”.
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Disse omstændigheder kan siges at være generelle for alle konfirmationer. Samtidig er det
vigtigt at være opmærksom på alle de specifikke omstændigheder der er udslagsgivende for
hver enkelt konfirmation. Konfirmanden kan være enebarn, eller del af en større søskendeflok. Forældrene kan være blevet skilt, måske har de fundet en ny partner og konfirmanden
har fået pap- eller halvsøskende. Familien kan have boet det samme sted, eller have flyttet
meget rundt. Der kan være en tradition for at holde masser af taler i familien, måske sker det
sjældent. Der kan have været et dødsfald i familien for nyligt, eller konfirmanden kan være
blevet storesøster. Det gør at selvom den retoriske situation kan sammenlignes på tværs af
konfirmationer, vil de altid være unikke fra konfirmation til konfirmation, netop på grund af
de særlige omstændigheder i hver situation.
Indledningen til morens tale ved Eriks konfirmation er et godt eksempel på alle de elementer
jeg har redegjort for i det foregående:
“Tillykke med din konfirmation. Det har været rigtig dejligt at opleve
hvor meget du har glædet dig til den her dag. Og du har måske også
været lidt nervøs. Det kan man jo godt forstå, for nu sidder du her og
alle kikker på dig, vi lytter ekstra godt efter når du siger noget, vi tjekker ud om dit tøj sidder godt og meget, meget mere. I kirken skete der
store og vigtige ting og eftermiddagen igennem vil folk her i lokalet
fortælle dig vigtige ting som du skal have med dig videre i livet. Så der
er da også noget at være nervøs for.” (Erik, 2015)
Moren italesætter sin egen position som forælder ved at fortælle hvordan hun har oplevet sin
søn glæde sig til denne dag - altså at hun er helt tæt på ham. Hun får forholdt sig til både det
direkte publikum ved at tale til Erik og samtidig inddrager hun det indirekte publikum når
hun fortæller at “alle kikker på dig”. Formålet med konfirmationstaler bliver tydeliggjort når
hun fortæller om hvordan at folk her i lokalet vil “fortælle dig vigtige ting som du skal have
med videre i livet”. Desuden forholder hun sig til omstændighederne ved at tale om hans påklædning og det der skete i kirken.
Resten af talen er påfaldende i forhold til de fleste andre indsamlede taler, fordi moren i løbet af talen italesætter Eriks lave selvværd. Hun taler om hans kvaliteter som en værktøjskasse og fortæller: ”Det er lige som om du ikke rigtig selv kan få øje på alle de gode ting
du har i kassen. Eller som om du ikke selv er så sikker på at de nu også virker, eller er gode
nok. De er i hvert fald nok ikke ligeså gode som sidemandens. Og derfor kan du være meget
hård ved dig selv somme tider. Men alle vi andre kan godt se hvor værdifuld din kasse er.”
Jeg har set andre taler hvor forældrene italesætter de mere sårbare sider af barnet, men ikke
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i så tydelig grad som hos Erik. Det understreger at hver situation er noget særlig og at moren
i dette tilfælde har set et behov for at tale om denne side af Eriks person.
Jeg har gennem min analyse af genren og den retoriske situation vist at der over tid opstår
gentagne situationer, der gør at der skabes en genreforventning. Fordi konfirmationen er en
bred tradition i Danmark som de fleste deltager i, skabes der en norm for hvad der hører med
til den fest. Her er forældrenes tale til deres børn blevet en etableret genre. Når forældrene
holder talen deltager de i en form for samtale med genren, hvor de forholder sig til det der
forventes og samtidig spiller ind med deres egen fortolkning. Derfor kan der på tværs af de
indsamlede taler ses en række fællestræk – eksempelvis at forældrene laver en personkarakteristisk af deres barn og giver det gode råd med på vejen. Men det er samtidig grunden til at
talerne er så forskellige. At nogle er præcise og korte og andre er mere fortællende og lange.
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Epideiktik

47

“Kære Emma
Tillykke med din store dag! Tillykke med konfirmationen!
Dette her er jo den første store begivenhed, hvor man kan få mulighed
for at sige noget til dig i vidners påhør. Det har jeg glædet mig til og
jeg har glædet mig til at vi skulle fejre dig i dag.
Emma du er en fantastisk dejlig pige og en fantastisk dejlig datter.
Jeg er stolt af, at være mor til dig. Du har appetit på livet, du har
store følelser, du er klog og du elsker opmærksomhed.
Når du er glad, så gynger hele huset. Du synger så vi alle kan høre
det, du hører musik, så naboerne må have ørepropper i. Du charmer,
laver trutmund og stiller dig an og leger fotomodel.
Når du er sur, så fylder det til gengæld også hele huset. Og hvordan
det foregår det behøver vi ikke komme nærmere ind på vel? Omvendt
så vil jeg sige, at du på trods af din unge alder, er begyndt at kunne
styre surheden, så det ikke altid går ud over os andre. Og det er faktisk ret flot, for det er svært!
Livsappetitten fejler ikke noget. ”Mor man lever kun én gang” eller
”Mor det er nu jeg er ung” er sætninger du er begyndt at slynge ud.
Der skal ske noget, der skal helst være fuld gang i den. Når du kan få
lov til at være på msn, lave mad og høre musik og sende sms’er på en
gang, så er du i dit es. Når du har overnattende gæster, så er det ikke
noget med at ligge og snakke til kl. 02, nej, så skal I helst være vågne
hele natten og drikke kakaomælk og pjatte og se klatøjet ud, når vi andre står op. Så har det været sjovt!
Og sådan er det med dig, der skal fuld skrue på, før det er godt nok. Et
andet eksempel er at jeg prøvede at give dig penge for at løbe med
hunden. Nej det gad du sgu ikke. Efter en eller to gange var det slut.
Men da jeg foreslog om vi skulle træne os op til at løbe en halvmaraton sammen, så var du på. Knap 22 km, så var der noget ved det(...)”
(Morens tale ved Emmas konfirmation, 2009)
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I det forrige kapitel beskæftigede jeg mig med hvordan den retoriske situation omkring konfirmationstalerne former talerne, og hvordan genrebegrebet kan bruges i en analyse af talerne. Som jeg nævnte flere gange er det oplagt at konfirmationstalen falder inden for den
epideiktiske talegenre, den ene af de tre talegenrer Aristoteles definerede i sit værk Retorik.
Derfor vil jeg i det følgende undersøge hvordan den epideiktiske talegenre er blevet forstået,
udforsket og brugt inden for den retoriske teori og derfra se hvordan de teorier kan bruges for
bedre at forstå de indsamlede konfirmationstaler, deres funktion og betydning. Dermed ændrer jeg nu min metodiske fremgangsmåde fra at have et induktivt udgangspunkt til at være
mere deduktivt, forstået på den måde at jeg nu flytter fokus over på teorien for derefter at
spejle talerne op mod den.
Jeg vil først redegøre for den position den epideiktiske retorik har haft i antikken,
særligt inspireret af Laurent Pernots bog Epideictic Rhetoric: Questioning the Stakes of Ancient Praise (2015). Dernæst vil jeg undersøge den udvikling der har været i forståelsen af
den epideiktiske retorik i nyere tid, for med udgangspunkt i særligt Dale L. Sullivan og Cynthias M. Sheard at definere en moderne forståelse af den epideiktiske retorik. Denne forståelse vil jeg diskutere ved hjælp af de indsamlede taler og se hvordan teorien spiller sammen
med talerne og om der er dele af teorien der skal forstås anderledes når der er tale om konfirmationstaler, og festtaler i det hele taget.

Epideiktikken i antikken
Det er Aristoteles der med sit værk Retorik som den første systematiserer retorikken. En af
de mest skelsættende bidrag er fremsættelsen af de tre talegenrer; den forensiske, den deliberative og den epideiktiske1 1 . Han laver denne skelnen ud fra en vurdering af publikums
rolle i talesituationen og påpeger at publikum enten skal iagttage eller bedømme, og hvis det
skal bedømme, er det enten som noget har fundet sted eller noget der skal ske. “Der må derfor nødvendigvis findes tre arter retorisk tale” (Aristoteles, 1991; 42). Den deliberative tale,
hvor publikum bedømmer noget der skal ske, den forensiske tale, hvor publikum bedømmer
noget der er sket samt den epideiktiske tale, hvor publikum skal iagttage.
Som Charlotte Jørgensen skriver, er det et noget forenklet, næsten dogmatisk retoriksyn der kommer til udtryk i antikken (Jørgensen & Villadsen, 2009; 17). Ikke desto mindre er Aristoteles’ genreinddeling blevet et kanoniseret og ofte brugt system i den retoriske

11

I Thure Hastrups ov ersættelse bruger han betegnelserne 1) den politisk-rådgivende tale 2) retstalen
og 3) fest- eller lejligheddstalen. Jeg bruger betegnelserne deliberativ, forensisk og epideiktisk som de
benæv nes bl.a. hos Lisa V illadsen i kapitlet “ Genre” i Retorik - Teori og praksis.

49

faglitteratur og en inddeling som det føles naturligt for mig at lægge mig i forlængelse af, til
trods for at jeg som tidligere nævnt forstår genrebegrebet dynamisk og pragmatisk.
For overblikkets skyld bringer jeg her et skema over Aristoteles’ genresystem som det præsenteres af Villadsen:

Aristoteles’ genresystem
Retorisk Genre

Deliberativ
Den politiske tale (gr. genos
symbouleutikón, lat. genus
deliberativum

Forensisk
Den juridiske tale (gr. genos
dikanikón, lat. genus iudiciale)

Epideiktisk
Lejlighedstalen
(gr. genos epideiktikón el.
pengyrikon, lat genus demonstrativum)

Publikums rolle

“Dommere” / Bedømmere/
Beslutningstagere

Tidsmæssig orientering

Fremtid (hvad skal vi gøre
fremover)

Fortid (hvad var sagens omstændigheder?)

Nutid (hvad er betydningen
af dette øjeblik?/ hvad fejrer
vi her og nu?)

Typiske argumentatinosmidler

Eksemplet; særlige topoi
vedr. det fordelagtige/skadelige

Entymemet; generelle topoi
vedr. ret/uret; anklage/forsvar

Amplificatio (forstørrelse);
topoi vedr. ros og dadel

Emne

Politik

Skyld/uskyld

M enneskets karakter og vaner, ‘værdier’

Formål

Afgøre hvad der er gavnligt/skadeligt; nyttigt/unyttigt; effektivt/ineffektivt

Afgøre hvad der er retfærdigt/uretfærdigt; lovligt/ulovligt

Afgøre hvad der er
ædelt/skamfuldt; prisværdigt/forkasteligt

“Tilskuere” / tilhørere

Fra V illadsen, 2009. Baseret på Jasinski (2001a, 27 1).

Af hensyn til specialets omfang vil jeg ikke redegøre for hver enkelt af genrerne, men forholde
mig til den epideiktiske. Her ses det hvordan Aristoteles forstår publikum som tilhørere, og at
den tidsmæssige orientering er rettet mod det der sker i øjeblikket. Det viser at epideiktikken
traditionelt set er blevet forstået som en genre der næsten udelukkende har haft en ceremoniel funktion. Villadsen skriver: “Den epideiktiske tale har til tider været både overset og
nedvurderet fordi man betragtede den som upræcist defineret og uden vigtigt betydning for
samfundslivet (...)” (Villadsen, 2009; 102), men fortsætter så også med at forklare hvordan
der har været en stigende interesse blandt forskere i at se på hvordan epideiktikken har betydning for formuleringen og fornyelsen af samfundets værdier. Det vender jeg tilbage til senere i kapitlet.
Først vil jeg ved hjælp af Laurent Pernot forsøge at nå til en bedre forståelse af hvordan den
epideiktiske genre udfoldede sig i antikken og hvad der var på spil i udformningen og udviklingen af genren. Pernot har med bogen “Epideictic Rhetoric - Questioning the stakes of ancient praise” samlet viden om epideiktikkens rolle og udbredelse i antikken.
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I det første kapitel med den veloplagte titel: “The unstoppable rise of epideictic”
argumenterer han først for at epideiktikken i den klassiske periode (5. og 4. årh. fvt.) ikke
spillede nogen fremtrædende rolle. Godt nok ser man den forskellige steder, eksempelvis når
Platon i værket Faidros bruger Lysias’ hyldesttale som eksempel på “sophistic encomiastic
composition” (Pernot, 2015; 2), altså en taleform med ubetinget hyldest af en person eller en
ting. Gorgias brugte taler med hyldest eller dadel i sin undervisning og Isokrates er interesseret i det pædagogiske potentiale i denne type taler. Disse er dog samtidig eksempler på at epideiktikken ikke var hverken særlig anset eller udbredt på dette tidspunkt. Platon bruger
netop Lysias’ tale som eksempel på hvor galt det kan gå når en taler fremfører en ubetinget
hyldest uden at have den filosofiske grundsubstans med sig. Det kan godt være at talerne er
stilistisk vellydende, men de er indholdsløse og risikerer at føre til falske overbevisninger hos
både taler og publikum. Samme kritik af epideiktikken og for såvidt hele retorikken kan man
ifølge Pernot læse ud af Platons værk Symposion, hvor der opstilles en dikotomi mellem den
filosofiske hyldest og den retoriske hyldest: “In brief, in Plato’s opinion, rhetorical encomium
lies, while philosophical encomium must be truthful” (Pernot, 2015; 74, mine kursiveringer).
Da Aristoteles systematiserer retorikken, bryder han med noget af den kritik som Platon har
fremsat, og præsenterer retorikken som et brugbart praktisk redskab. Aristoteles fastholder
et sandhedsideal og mener at der er områder hvor det er muligt at nå frem til én sandhed,
men der er samtidig andre emneområder, hvor det er nødvendigt at bruge retorikken for at
nå frem til en handling eller politik. Christian Kock skriver i sin gennemgang af retorikhistorien at Aristotles vælger en middelvej mellem Platons tænkning og den radikale udgave af sofistisk tænkning: “I retorisk argumentation såvel som i etik ser man på handlinger, og de
kan ikke være sande eller falske; men de kan være gode eller dårlige, vel at mærke i forskellige grader og på flere forskellige måder”. (Kock, 2012; 49)
Retorik ses dermed som noget der først og fremmest skal føre til handling. Og den overbevisning har konsekvens for epideiktikkens plads i Aristoteles’ genresystem. Han anerkender
godt nok den epideiktiske genre - netop ved at give den en plads sammen med den deliberative og juridiske tale. Men han placerer den, ifølge Pernot, ganske bevidst som den tredje talegenre for at markere dens inferiøre position. Flere steder i Retorik omtaler han også den
epideiktiske genre lettere nedladende. Se eksempelvis denne passage, hvor man får fornemmelsen af at han har taget beskrivelsen af den epideiktiske genre med, simpelthen fordi han
er nødt til det:
“Og da det ofte hænder at folk, alvorligt ment eller ikke, berømmer
ikke blot et menneske eller en gud, men også livløse genstande eller et
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eller andet tilfældigt dyr, må vi på samme måde gøre os forudsætningerne også for den slags klare. Lad og derfor, om så blot for at give et
eksempel, også sige noget herom.”
(Aristoteles, 1991; 68)
Pernot overvejer rent faktisk, med reference til den tyske filolog, Vinzenz Buchheit, om Aristoteles oprindeligt havde tænkt sig at udelade den epideiktiske genre i Retorik og at den er
blevet tilføjet værket som “an afterthought” (Pernot, 2015; 67). Som det kan ses i det tidligere
præsenterede skema over genresystemet, adskiller publikums rolle i den epideiktiske genre
sig markant fra de to andre. Her er publikum tilskuere eller tilhørere frem for dommere eller
beslutningstagere. Det gør ikke publikums rolle irrelevant, men blot markant anderledes idet
deres betydning i situationen ikke har noget praktisk sigte efterfølgende. Den epideiktiske
retorik bliver dermed forstået forskelligt fra de to andre genrer i den forstand at den ikke har
særlig stor praktisk betydning og mest af alt skal betragtes som en slags forestilling. En opfattelse vi ifølge Pernot lider under den dag i dag, hvor mange stadig opfatter epideiktiske taler som intet andet end flotte ord uden praktisk betydning (ibid; 69).
I den klassiske græske periode har den epideiktiske retorik altså ikke nogen fremtrædende
plads og bliver betragtet som mindre betydningsfuld end de to andre genrer. Der er ikke
mange oplysninger om hvordan det forholder sig i den hellenistiske tid, men ifølge Pernot
sker der et markant skifte i forbindelse med romerrigets udbredelse: “The epideictic genus,
which started as rhetoric’s poor relation, became under the Roman Empire its most esteemed and prominent”. Qunitillian fremsætter i sit værk Institutio Oratoria en implicit kritik af
Aristoteles’ tredeling og adresserer mangfoldigheden i den epideiktiske genre, når han skriver følgende:
“Whether there are three or more of these is disputed…. Indeed, if we
place the function of praise and blame in the third part, on what
“kind” are we to think ourselves engaged when we complain, console,
pacify, excite, frighten, encourage, instruct, explain obscurities, narrate, plead for mercy, give thanks, congratulate, reproach, abuse, describe, command, renounce, wish, opine and so on and so forth?
(Donald Russells ov ersættelse af Quintillians Institutio Oratoria, ibid.; 8)

Under Romerriget folder den epideiktiske genre sig ud på flere forskellige måder. Der etableres konkurrencer under festivaler hvor deltagerne dyster i at holde hyldesttaler, epideiktisk
retorik indgår i den stigende akademiske undervisning og for første gang i retorikhistorien
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ser man fulde afhandlinger udelukkende dedikeret til hyldesttaler1 2. “(...) encomium is no
longer to be seen as an abstract rhetorical form, but is rather a social practice, embodied in
concrete speech circumstances” (ibid; 13), forklarer Pernot. Den deliberative retorik svinder
ind, blandt andet fordi der under Romerriget “ikke er levevilkår for en offentlig politisk debat, endsige for demokrati” (Kock, 2012; 94). Men Romerrigets udbredelse og den dertil
knyttede lange periode med relativ stabilitet og fred, er til gengæld gunstig for epideiktikken,
fordi der opstår langt flere ceremonier og festlige lejligheder hvor der er anledning til at
holde epideiktiske taler. Det retoriske ændrer sig dermed fra at have haft et hovedsageligt politisk og argumentatorisk sigte som vi så det hos Aristotles, til i højere grad at beskæftige sig
med beskrivelse og hyldest af fortjenstfulde handlinger og opførsel (Pernot, 2015; 28).
Denne udvikling fører ikke blot kvantitativt til langt flere hyldesttaler men også til flere udførlige teoretiske systemer over epideiktikken. Pernot gennemgår i sit andet kapitel disse systemer og det er interessant at læse i forhold til konfirmationstalerne fordi der er påfaldende
mange teoretiske betragtninger fra den antikke tids epideiktik der lader sig overføre til de
nutidige taler.
Et af systemerne er Menander Rhetors topoi over hyldesttaler. Som Pernot skriver, er
det en teoretisk udredning, men den viser sig særdeles relevant når den sammenstilles med
konkrete taler. De færreste taler vil indeholde alle topoi, men ved at inddrage flere taler, vil
man se at de fleste topoi bliver berørt (ibid.; 32). Her er listen i en lettere modificeret udgave1 3 i min egen oversættelse:
A. Herkomst (fødeby og land)
B. Herkomst (familie)
C. Fødsel
D. Medfødte karaktertræk
E. Fysik
F. Uddannelse
G. Opførsel
H. Handlinger
I. Lykke
J. Død (kun i tilfælde af eulogi)

12

Der er blandt andet tale om v ærker fra Alexander Numenius, Menander Rhetor og Pseudo -Dionysius
(Pernot, 2015, s. 1 2)
1 3 Jeg har modificeret listen for klarhedens skyld, men bogstaverne svarer til listen som Pernot fre mstiller den i sin bog. I Menander Rhetors liste er der dog fire indledende punkter før A, der er en slags
ov ervejelser over situationen, dem har jeg udeladt. Desuden er der en epilog efter J i form af en bøn.
Det er så kny ttet til den antikke tid, at jeg har v algt ikke at tage den med her.
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Som det ses, kan listen virke påfaldende simpel og ligefrem, men Pernot understreger hvordan den er resultatet af flere århundredes filosofisk-retorisk tænkning og diskussion (ibid;
35). I den klassiske græske periode var der tradition for at de offentlige gravtaler, eulogier,
havde en kronologisk narrativ struktur, der mindede om en biografi. Men samtidig blev der
produceret mere portrætlignende hyldester, der på en evaluerende facon beskrev den portrætteredes prisværdige handlinger.
Det er i spillet mellem disse to tilgange at der opstår en elementær filosofisk diskussion. Skal
et menneske hyldes for de faktuelle begivenheder der har fundet sted i personens liv (biografien), eller skal retor evaluere vedkommendes handlinger og vurdere det personen aktivt har
gjort (portrættet)? Skal et menneske hyldes for at være eller for at gøre? Menander Rhetors
skema viser en udvikling hvor genren låner fra begge tilgange, men ender med at skabe sin
egen genre. Det biografiske element er til stede, men har bevæget sig over i en mere abstrakt
og stiliseret form. Og det portrætlignende er til stede, men præsenteret ved hjælp af biografiens kronologiske struktur. (ibid; 39-41).
Pernot påpeger hvordan man kan man se en slags udvikling i kategorierne, der bevæger sig
fra det udefrakommende og tættere på den hyldede – for så at vende tilbage til det udefrakommende.


Det udefrakommende (A – D)



Det kropslige (E)



Det sjælelige (F-H)



Det udefrakommende (I-J)

Listen bærer naturligvis præg af at være skrevet i antikken, hvorfor det gudelige spiller en
stor rolle. Tanken med den næstsidste kategori, lykke, er at italesætte hvordan guderne har
tilsmilet den hyldede. Det er ikke noget der kan drages parallel til i konfirmationstalerne. Det
kan der i sagens natur heller ikke til den sidste kategori, døden. Til gengæld indeholder de
fleste konfirmationstaler nogle gode råd – hvilket jeg mener kunne fortjene sin egen kategori. Så her kommer mit bud på en liste over topoi i forældres konfirmationstaler lavet med
inspiration i Menander Rhetors liste og de indsamlede taler:
A. Herkomst (hjemstavn og familie)
B. Fødsel
C. Medfødte karaktertræk
D. Fysik
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E. Barndomsoplevelser
F. Opførsel
G. Handlinger
H. Gode råd
Herkomsten er blevet slået sammen til ét punkt da jeg ikke ser nogen grund til at opdele den.
Uddannelse er blevet erstattet af barndomsoplevelser og lykke med gode råd. Døden er fjernet. Det er stadigt væsentligt at understrege at listen er teoretisk og at alle kategorier ikke går
igen i alle taler. Men ser jeg på tværs af de indsamlede taler, mener jeg at denne liste svarer
nogenlunde til de topoi der er at finde i danske konfirmationstaler fra forældre til deres børn.
En af Pernots pointer med listen, er at den epideiktiske retor bliver stillet over for en opgave
hvor vedkommende skal sammenstille fakta med værdier. Den ene opgave består i at lave et
oprids af de ydre omstændigheder i en persons liv; du blev født der, du har så mange søskende, du gik på den skole og er flyttet til den by. Den anden opgave bliver at præsentere de
sjælelige kvaliteter hos konfirmanden, alt det vedkommende gør. Når de dele skal indgå i talen, er det retors opgave at udvælge hvad der er værd at fremhæve og retor ender dermed
med at vurdere den omtaltes liv ud fra denne udvælgelse. En hyldesttale bliver dermed filosofisk i den forstand at retor præsenterer sin forståelse af det gode liv - ud fra udvælgelsen af
livsbegivenheder og handlinger:
“By choosing and ordering themes, by establishing the grammar of
the encomium, rhetors voiced and wrote down prevailing conceptions
sincerely held and widely shared. Epideictic rhetoric thus wrote a notnegligible chapter in the intellectual and cultural history of the ancient world”. (ibid; 49).
Det ligner et argument hvor påstanden er: “Du er et godt menneske” og talen består af belæg
for denne påstand: Du har slået mange fjender ihjel, du har fået smukke børn, du fortæller
fængende historier, eller hvad det nu kunne være i antik tid. Det interessante er så at se på
den hjemmel der eksisterer i det argument, for dermed ser vi hvilke værdier retor fremlægger
i sin tale. I dette eksempel ville det være at det er prisværdigt at slå fjenden ihjel, godt at få
smukke børn og en god egenskab at kunne fortælle fængende historier.
Det er blandt andet denne betragtning jeg har været interesseret i at sammenstille med konfirmationstalerne. Vi ser hos Pernot, og, som jeg vil præsentere senere, andre teoretikere der
beskæftiger sig med epideiktik, en forståelse af hyldesttaler som en anledning til at retor kan
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italesætte de værdier og forestillinger der er fremherskende i samfundet. Gør det sig også
gældende hos forældrene i en konfirmationstale, og på hvilken måde?

Dyder i talerne
Allerede ved min første gennemlæsning af talerne bed jeg mærke i hvor ofte konfirmandens
karaktertræk blev fremhævet. Det er et element der går igen i alle talerne og nogle taler består næsten udelukkende af en form for opremsning af hvordan forælderen vil karakterisere
barnet. Ved en af gennemlæsningerne valgte jeg at sætte en rød markering hver gang jeg vurderede at forælderen præsenterede et karaktertræk. Det der svarer til ”medfødte karaktertræk”, ”opførsel” og ”handlinger” i listen over topoi. Det kunne eksempelvis være som i talen
til Tobias: “Du kaster dig altid ud i projekter, du har altid gang i ’noget’, har mange interesser
der optager dig - og du er aldrig bange for at gå nye veje”, i farens tale til Josefine: ”Du rutter
ikke med pengene, men tænker dig godt om, inden du køber noget” eller denne fra talen til
Christine: ”Du har været tydelig omkring dine ønsker til konfirmationen (…) Og du tager den
åndelige dimension alvorligt”.
Jeg forsøgte at danne mig et overblik over hvilke karaktertræk der gik igen på tværs af talerne, og skrev dem ned som nogle mere overordnede kategorier. Det førte til følgende liste i
alfabetisk rækkefølge:
Alvorlig, Doven, Empatisk, Festlig, Frygtløs, Fysisk aktiv, Følsom, Glad for familien, Glad for hjemmet, Grundig, Har gang
i meget, Hjælpsom, Klog, Kompromissøgende, Kreativ, Logisk tænkende, Nysgerrig, Rejselysten, Rolig, Sjusket, Smuk,
Sparsommelig, Spontan, Travl, Træt af familien, Vellidt, Velovervejet, Viljefast, Åndeligt interesseret.

Disse mange beskrivelser af konfirmanderne forsøgte jeg at systematisere på den måde at jeg
samlede dem i nogle meningsfulde kategorier. I den ovennævnte passage fra Tobias ville det
eksempelvis være Har gang i meget og Frygtløs og i Josefines tilfælde ville det være
sparsommelig og hos Christine ville det være Åndeligt interesseret, velvidende at det er
en smule reduktionistisk.
Jeg vil tillade mig at tage nogle metodiske forbehold. Kategorierne ikke er stringente.
De er skabt ud fra min eksplorative tilgang til talerne og kan ses som et resultat af nysgerrighed snarere end en stringens. Der er ikke tale om en stram systematik som jeg kan henvise
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til, og der ville sikkert være variationer i kategorierne hvis jeg startede forfra med samme opgave. Desuden har jeg ikke anført hvor ofte hver af kategorierne bliver fremhævet i talerne,
men jeg har været bevidst om ikke at inkludere karaktertræk der kun findes i en enkelt eller
to taler.
Selvom listen skal tages med en del forbehold, mener jeg at den viser noget brugbart.
Ved at sammenfatte de karaktertræk forældrene typisk fremhæver hos deres børn i konfirmationstalerne understreger det den teoretiske pointe der findes hos en lang række retorikere hvad angår den epideiktiske genres potentiale, nemlig at det er en anledning til at italesætte fælles værdier.
Inden jeg går videre vil jeg blot bemærke at jeg har været opmærksom på hvorvidt der var en
kønslig forskydning i hvilke værdier der blev set hos henholdsvis drengene og pigerne. Der er
nogle tendenser i enkelte af talerne til at de værdier konfirmanden bliver tilskrevet er stereotypiske for barnets køn, men jeg har samtidig set mange eksempler på det modsatte; drenge
der bliver rost for at gå op i deres udseende og piger for at de elsker at klatre i træer. Jeg ville
have været mere kritisk hvis karaktertrækkene blev italesat som noget der passede til “en rigtig dreng/mand” eller “en rigtig pige/kvinde”, hvilket jeg ikke har set i nogen af talerne. Der
er givetvis en interessant analyse at finde ved at se på materialet fra et kønsperspektiv, men
jeg mener ikke at talerne i min samtale med dem har inviteret mig til det.
Jeg har set på de karaktertræk der bliver præsenterede i konfirmationstalerne og vil diskutere hvilke dyder og etiske værdier der er knyttet til dem. Pernot burger Aristoles’ tanker om
etik som eksempel på hvordan handlinger og dyder er tæt forbundne: ”The link between actions and virtues is indeed essential to Aristotelian ethics: virtue is, by definition, the producer of great actions, and inversely, we judge the value of a man through his acts (…)” (ibid.;
38). Som omtalt tidligere i kapitlet, taler Pernot om at hyldesttalen opstår mellem beskrivelsen af det faktuelle begivenheder og italesættelsen af udvalgte handlinger. Og netop denne
italesættelse af handlinger resulterer i en implicit italesættelse af værdier. Når Tobias’ mor
roser ham for at være nysgerrig og frygtløs, er det samtidig en italesættelse af at hun anser
de værdier for væsentlige og vigtige. På den måde kan sammenfatningen af karaktertræk på
forrige side (Alvorlig, Doven, Empatisk, Festlig, Frygtløs, Fysisk aktiv, Følsom og
så videre) ses som et udtryk for at forældrene tilskynder de dyder der følger med disse karaktertræk. Det bliver på den måde et spejl på hvad forældrene oplever som prisværdige og
efterstræbelsesværdige kvaliteter ved et ungt menneske.
Jeg afslutter mit speciale med en dybdegående analyse af netop talen til Tobias men her vil
jeg nu inddrage teorier fra nogle af de retorikere der har beskæftiget sig med epideiktikken i
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nyere tid. Det er teorier fra henholdsvis Dale L. Sullivan, Synthia M. Sheard og Michael Carter, der gennem min studietid har inspireret mig i min tilgang til og forståelse af det epideiktiske. Så selvom de først optræder i specialet her midtvejs, skylder jeg at forklare at disse artikler og deres blik på epideiktikken har påvirket min forståelse af retorik fra jeg startede
specialeprocessen. De har så at sige været en del af mit udgangspunkt for samtalen med talerne helt fra start.
En af de definitioner af epideiktikken jeg synes er mest rammende og brugbare, er fra Sullivans artikel “The Ethos of Epideictic Encounter” fra 1993, hvor han opsummerende - og lettere patosfyldt - forklarer om den epideiktiske etos:
“It is the experience that occurs during true epideictic discourse when
rhetor and audience enter the timeless, consubstantial space carved
out by their mutual contemplation of reality. It is primarily the
rhetor's responsibility to carve out a consubstantial space in which the
epideictic encounter can take place, but it is up to the audience to enter that space and participate in the celebration. One can almost call
such a place sacred, for it is the place where the educative and celebratory functions of epideictic take place, the place where the continuing ideology of an orthodoxy is given birth in a new generation and
rebirth in those who already dwell within the tradition.”
(Sullivan, 1993; 128)
Som det ses i citatet, tillægger Sullivan det epideiktiske rum et enormt potentiale og en altafgørende betydning. Det er her ideologier og værdier bliver skabt og genskabt, når retor og
publikum træder ind i “a consubstantial space”. Ordet consubstantial låner han fra Burke,
og det kan i mangel på bedre oversættes til fælles-følelse. Det sker når de forskellige personer
i den retoriske situation oplever at dele fælles værdier gennem det som retor fremsætter.
Som Sullivan beskriver, har retor et ansvar for at skabe dette rum - simpelthen at carve, at
skære det frem - hvorefter publikum kan træde ind i det.
Evnen til at skabe consubstantiality er kun én af fem kvaliteter som Sullivan mener
retor bør besidde, men for mig at se, er det den mest centrale i forhold til konfirmationstalen.
De andre kvaliteter er reputation, vision, authority og good reason, og er væsentlige for at
den epideiktiske tale vil lykkes, særligt, mener jeg, når der er tale om mere officielle epideiktiske taler - som eksempelvis en statsmandstale. Når der som her er tale om private lejlighedstaler, er sagen lidt en anden. Selvfølgelig skal vedkommendes ry, visioner, autoritet og
dømmekraft være etablerede. Det vil være vanskeligt for en forælder som publikum opfatter
som fordrukken, voldelig og fraværende at etablere en vellykket epideiktisk tale. Men som
beskrevet tidligere har forælderen en naturlig autoritet i situationen, simpelhen fordi vedkommende er forælder til det barn der bliver konfirmeret og desuden står bag finansieringen
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af festen. Det er ikke på samme måde nødvendigt for retor at overbevise publikum ved en
konfirmation om at vedkommende er den rette til at tale, når det drejer sig om en mor eller
far til konfirmanden.
Kort efter Sullivan skriver Cynthia M. Sheard sin artikel “The Public Value of Epideictic
Rhetoric” (Sheard, 1996). Hendes formål er blandt andet at understrege at det ikke er nogen
hæmsko for den epideiktiske genre, at den ofte har et “questionable relationship with truth”
(Sheard, 1996; 774). Tværtimod er det netop epideiktikkens afstand til sandheden, der gør at
der opstår et fantasifuldt og visionært bud på hvordan virkeligheden kunne se ud. Hun
opsummerer således: “I have sought to recast epideictic as, in sum, a rhetorical gesture that
moves its audience toward a process of critical reflection that goes beyond evaluation toward
envisioning and actualizing alternative realities, possible worlds.” (Sheard, 1996; 787).
Igen er jeg bevidst om at Sheard, ligesom Sullivan, i høj grad taler om officiel epideiktisk retorik, hvilket er væsensforskelligt fra konfirmationstaler. Alligevel tror jeg på at hendes
pointe er vigtig for at forstå potentialet i konfirmationstaler. Epideiktikken skal ifølge hende
ikke blot ses som et sted hvor publikum skal dømme retors evner, men snarere som et sted
hvor de bliver inviteret med til at forholde sig til de værdier som retor præsenterer og dermed starter en refleksion af deres eget liv og samtid. Hvis en konfirmands forældre roser barnet for at være rejselysten, kreativ og fjollet, er det samtidig en invitation til refleksion
over hvad det vil sige at være et rejselystent, kreativt og fjollet menneske. Er det noget jeg
selv i højere grad ønsker at være? Er det noget jeg vil påvirke mig eget barn til at dyrke noget
mere? Er vores samfund indrettet på en måde så dette rejselystne, kreative og fjollede barn
kan få lov at udfolde sig?
Her er det vigtigt at understrege hvordan det epideiktiske netop ikke er kendetegnet ved at
være argumenterende i en deliberativ forstand. Nu brugte jeg rejselysten, kreativ og fjollet
som eksempel, men det kunne ligeså vel være glad for hjemmet, logisk tænkende og
grundig der blev fremhævet. Pointen er at disse karaktertræk bliver lagt frem i talen og at
det derfra er publikums opgave at træde ind i overvejelsen af hvad disse karaktertræk betyder. Så selvfølgelig kan der være et argumenterende element i det epideiktiske – der ligger en
underlæggende påstand om at det er godt at være kreativ når man karakteriserer sit barn sådan – men det bliver ikke ekspliciteret. Den samme forælder vil sagtens kunne hylde et kreativt barn det ene år og et barn der er mere logisk tænkende det andet.
Det er tydeligt hvordan det for nyere retorikere har været dem magtpåliggende at italesætte
epideiktikkens store betydning og potentiale. Det er som om den historiske kritik af den epideiktiske genre har været voldsom og det derfor gælder om at arbejde for en genoprejsning.
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Retorikeren Michael Carter laver denne lyngennemgang af de teoretikere der gennem sidste
halvdel af det tyvende århundrede gav forskellige, nye bud på epideiktikken:
“The number of admirers, however, appears to be growing,
particularly as scholars have begun to recognize and appreciate the
special kind of pragmatic value offered by epideictic rhetoric.
John Poulakos and Perelman and Olbrechts-Tyteca view it as a way
to articulate the values of a community and to encourage adherence to
those values. Bernard K. Duffy explores the philosophical possibilities
of epideictic as suggested by Plato. Christine Oravec says that epideictic served its audience as "a preparation for learning and ultimately
for practical action." Walter H. Beale, using early speech-act theory,
defines epideictic as a rhetorical performative, "a significant social action in itself." And Lawrence W. Rosenfield describes its value as the
unconcealing of the "radiance" or "luminosity of noble acts and
thoughts."
(Michael Carter, 1991; 210)
Her bliver det tydeligt hvordan retorikere tillægger epideiktikken stor betydning, eller som
Carter siger, en form for pragmatisme. Epideiktikken bliver knyttet til en italesættelse af værdier, et filosofisk potentiale, en måde at lære på og et afsæt for sociale handlinger. Carter selv
sammenstiller epideiktikken med det rituelle. Han mener at ritual-teori åbner for en bedre
forståelse for hvad der foregår under epideiktiske handlinger. Eftersom deltagerne, eller publikum anerkender at de er del af noget særligt, tillader det en særlig form for retorik. Ritualer
har især den funktion at de styrker fællesskabet hos dem der deltager - det samme mener
han gør sig gældende for epideiktikken. Samtidig mener han at epideiktikken, ligesom ritualer, hjælper deltagerne til at blive klogere på hvordan de skal leve deres liv (Carter, 213).
Disse mange forskellige forståelser af epideiktikken er interessante og giver et afsæt for en ny
forståelse af konfirmationstalerne, der giver dem større betydning, ikke bare i situationen,
men i samfundet generelt. Men selvom jeg er begejstret for at læse om epideiktikken som
værdiskabende, rituel og næsten hellig mener jeg også at nogle teorierne er på kanten af hvad
der giver fortolkningsmæssig mening for mig i forhold til konfirmationstalerne. Det er som at
talerne i samtalen med mig har forsøgt at sige til mig: “Ja, vi er vigtige. Men pas på med at
tillægge os større betydning end hvad godt er”.
Det peger tilbage på den påstand jeg havde om at talernes funktion både skal ses i forhold til det situationelle og det indholdsmæssige. Lige så meget potentiale jeg mener der ligger i at forstå epideiktikken på den vidtrækkende måde som Sullivan, Sheard og Carter gør,
mener jeg det er vigtigt også at have den praktiske, situationelle funktion for øje – forældrene
holder taler fordi det gør konfirmationen til en bedre fest. At det de vælger at sige så kan
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have en stor betydning, er der alverdens grund til at understrege, og det er netop hensigten
med dette speciale. Det fører mig videre til det sidste kapitel, hvor jeg ser på betydningen af
talernes narrative elementer.
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Narrativitet
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For 14 år og nogle måneder siden blev du født i Atlanta i USA. Du var
ca. 6 måneder gammel da vi tog tilbage til Danmark, så du kan selvfølgelig ikke huske noget fra den tid. Da jeg var ved at forberede den
her tale tænkte jeg på om der var nogle begivenheder der stod ekstra
klare fra din tid i USA. Der er selvfølgelig den tid efter du blev født (og
du var en rigtig dejlig lille baby), men der er også tre episoder før du
blev født der står ret klart for mig. Alle tre med lidt drama (ihvertilfælde for os der var der).
Den første var 20 Marts 1998. Du har ikke været mange dage gammel
der. Området nord for Atlanta blev ramt af en kategori 3 tornado jeg var i Los Angeles - din mor og Emilie (lidt under et år på det tidspunkt) var i Kennesaw. 700 m bred og 15 km lang (12 dræbte, en del
huse ødelagt). Jeg var på kursus og hørte om det fra nogle andre kursister der kom fra Atlanta.
Du oplevede den ikke - og vi vidste jo faktisk ikke at du var der, men
du var der. Emilie kan nok ikke huske det, men jeg er sikker på at din
mor kan huske hvordan det var at gemme sig inde i det inderste badeværelse i huset sammen med Emilie.
Den anden begivenhed var lørdag 9 maj 1998 - der vidste vi udmærket at du var der. Vi var til Elton John koncert i Lakewood Amphitheatre, Atlanta, GA. Ikke noget vildt med hoppen og dansen, bare en
stille udendørs koncert. Da vi kom hjem måtte vi tage på hospitalet.
Der var tegn på en spontan abort - og vi havde været der før så jeg
kan ikke sige at det kom som et lyn fra en klar himmel, men det var en
rigtig “øv” situation. Lægen sagde at der var en chance for at det ikke
var noget alvorligt men sagde også tydeligt at der var en væsentlig
risiko for det modsatte. Men du holdt fast - du kæmper når det gælder
og jeg er super glad for at du holdt fast!
Den tredje begivenhed var 3 december 1998: Det er jo den dag du er
født. Det startede stille og roligt men da veerne blev kraftigere begyndte din puls at blive svagere - meget svagere faktisk. Det viste sig
at du havde navlestrengen over hovedet (måske holdt du den der for
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lige at teste om sundhedssystemet virkede). Der var en risiko for at du
ikke ville få ilt under fødslen eller at navlestrengen ville komme ud før
dig - og det er katastrofalt. Der var en læge inde og vurdere situationen og da hun meget bestemt sagde kejsersnit så skete der noget. Jeg
har sjældent oplevet noget så kaotisk og på samme tid fuldstændigt
kontrolleret. Alle vidste hvad de skulle og jeg tror at der gik mindre
end 10 minutter så var du født - og du var bare fuldstændigt som du
skulle være.
(Oliver, 2014)
Her i starten af talen fra Olivers far, får vi præsenteret hele tre afsluttede narrativer der alle
er knyttet til graviditet og fødsel. De er eksempler på en ret klassisk forståelse af det narrative
som noget der har en start, en dramatisk midte og en (ofte lykkelig) slutning. (Abbott, 57).
Olivers fars tale er nok det mest markante eksempel på brugen af det narrative i de indsamlede taler, men der er narrative elementer på tværs af talerne og i mange er det så gennemgående at jeg har valgt at bruge det sidste kapitel på at forstå hvad det betyder når forældre fortæller historier i deres konfirmationstaler til børnene. Hvad er årsagen, hvilken effekt har det
og har det en betydning der rækker ud over talesituationen?
Når jeg bruger ordet narrativ, frem for eksempelvis historie eller fortælling er det
fordi jeg mener det mest præcist definerer hvad jeg er interesseret i at undersøge. ”Historie”
mener jeg leder tankerne hen på det litterære og ”fortælling” mener jeg knytter sig til den
mundtlige praksis hvor historiefortællingen er hovedformålet – rundt om lejrbålet eksempelvis. Det narrative oplever jeg som en teoretisk fællesbetegnelse for noget der har en handling.
H. Porter Abbott forklarer det således i hans ”The Cambridge Introduction to Narrative”:
“Simply put, narrative is the representation of an event or a series of
events. “Event” is the key word here, though some people prefer the
word “action.” Without an event or an action, you may have a “description,” an “exposition,” an “argument,” a “lyric,” some combination of these or something else altogether, but you won’t have a narrative. “My dog has fleas” is a description of my dog, but it is not a narrative because nothing happens. “My dog was bitten by a flea” is a
narrative. It tells of an event. The event is a very small one – the bite
of a flea –but that is enough to make it a narrative.”
(Abbott, 2008; 13)

Passagens understreger forskellen på den fremstilling af karaktertræk jeg undersøgte i sidste
kapitel og de narrativer jeg undersøger i dette. Karaktertræk er eksempelvis ”Du er et meget
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systematisk menneske” og er at sammenligne med ”my dog has fleas”. ”(…)Du rydder op fra
A-Z i tøjskabene”1 4 er derimod en narrativ, sammenlignelig med ”My dog was bitten by a
flea”.
Forstår man narrativer så bredt, er det indlysende at konfirmationstalerne er fulde af dem,
og det er medvirkende til at understrege hvorfor jeg mener det er vigtigt at undersøge de narrative elementer i konfirmationstalerne. I en analytisk praksis er det dog en alt for bred definition, der fører til at alt for meget i talerne ville kunne karakteriseres som narrativt.
En anden og snævrere definition kan hentes hos Labov, der med Bettina Perregaards
ord definerer narrativer som: ”monologiske og velafgrænsede fortællinger om selvoplevede,
enestående begivenheder”. Alle tre narrativer fra Olivers fars tale ville falde under denne definition, og det er en brugbar definition for at se på narrative elementer i talern. Men jeg vælger at se bort fra betegnelsen velafgrænset, da en del af de narrative elementer i konfirmationstalerne bærer præg af at være lettere fragmentariske, men stadig interessante i en analytisk sammenhæng.
Den stilistiske og æstetiske effekt af det narrative er velkendt gennem retorikteorien, og det
mærkes også tydeligt i denne indledning fra Olivers far. Det vil have en effekt hos publikum
når faren i detaljer fortæller om de tre episoder, særligt fordi de alle tre er dramatisk opbyggede. Det er ligefrem spændende at følge med i de tre episoder, og ud fra en retorisk vurdering er det velvalgt i forhold til den epideiktiske genre at bruge disse fortællinger. De kombinerer det patosfyldte fra de følelsesladede og billedskabende fortællinger, samtidig med at de
opbygger farens etos i kraft af hans evne til så tydeligt at huske episoder fra morens graviditet og fødsel.
Altså har det en åbenlyst hensigtsmæssig effekt i den retoriske situation, at bruge narrativerne som faren gør her, og der er mange eksempler i mit materiale på at forældrene vælger
at fortælle anekdoter og små historier i talen:
“(...)dengang elskede du broccoli, faktisk så meget, at du smed dig hylende og hysterisk på gulvet i Netto, fordi jeg ville købe porrer i stedet.
Din lyst til grøntsager er dog aftaget med årene, og nu er det faktisk
svært at få dig til at spise så meget som en gulerod.”
(Mikkel, 1999)
“For nogle år siden var du til "pyjamas-party" hos en af dine klassekammerater. Da jeg kom for at hente dig, fortalte moderen i huset, at
der var dukket flere edderkopper op i løbet af aftenen, og alle dine
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veninder havde skreget i vilden sky. Hver gang var du kommet til
undsætning og havde fjernet edderkoppen. Nogle dage senere opdagede du en edderkop i vores hjem. Nu var det dig, der skreg.”
(Christine, 2004)
“Det er til gengæld gået galt mange andre gange, du er kørt direkte
ned i cement kælderhals på din lille plastik-scooter og du er faldet ned
af flere trapper med hovedet først. Faktisk har du som lille slået dit
hoved så mange gange, så mor var bekymret for, om du nogensinde
ville kunne komme i skole, fordi hun havde hørt, man mister hjerneceller, hver gang man slår hovedet – men det kom du – og det går
overraskende godt! Du er faktisk helt utrolig dygtig og får meget meget flotte karakterer”
(Adam, 2014)
Som beskrevet i de tidligere kapitler om den retoriske situation og den epideiktiske genre, er
det ganske naturligt at forældrene fortæller disse historier, da tradition, situation og genre
inviterer til det. Ja det ville snarere være påfaldende og unaturligt hvis de ikke gjorde. Som
vist ud fra min liste over topoi i forrige kapitel, kan narrativer om barnet betragtes som en
etableret topos i forældres konfirmationstale til deres børn.
I dette kapitel vil jeg dog forsøge at tilføje en forståelse af de narrative elementer som noget
andet og mere end en retorisk figur Jeg er inspireret af Bettina Perregaards bog Narrativitet
- mellem sprog, handling og selv, hvor hun både redegør for forskellige videnskabsteoretiske
ståsteder inden for det narrative felt og anbefaler hvordan man kan bruge narrativitetesbegrebet analytisk. Bogen er ikke i sit udgangspunkt retorisk, og Perregaards fokus ligger især
på de narrativer der opstår i den hverdagslige og terapeutiske samtale, frem for typisk retoriske situationer som eksempelvis konfirmationstalen. Men netop fordi hendes teorier ikke har
en forankring i det retoriske har jeg valgt at bruge Perregaard og de teorier hun præsenterer,
fordi jeg mener det kan bidrage til en øget forståelse af hvilken betydning - udover i den retoriske situation - konfirmationstalen har.
Hun viser hvordan det narrative påvirker selvforståelsen hos den der fortæller og en
af hendes centrale pointer er hvordan “erfaringen præciseres, idet vi sprogligt giver udtryk
for den” (Perregaard, 2015; 78). På den måde bidrager hun med et blik på det mundtlige, der
er filosofisk, psykologisk, sprogligt og socialt (ibid.; 20), hvilket jeg mener er gavnligt for analysen af konfirmationstalerne.
Jeg vil i det følgende vise hvordan udformningen og leveringen af konfirmationstaler giver
forældrene en mulighed for at skabe en form for livsfortælling, der kan styrke både deres
egen selvopfattelse og de familiære relationer. Dermed flytter jeg så at sige undersøgelsen af
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talens betydning fra den retoriske situation til det personlige og familiære der rækker ud over
konfirmationen.
Perregaard er bevidst om at sondre mellem de forskellige videnskabsteoretiske tilgange til
begrebet narrativitet, henholdsvis den realistiske, socialkonstruktionistiske, socialkonstruktivistiske, hermeneutiske og fænomenologiske. Distinktionen er interessant og åbner for en
række teoretiske og filosofiske overvejelser, men her vælger jeg at forholde mig til sondringen kort, og kun med fokus på det socialkonstruktivistiske, det fænomenologiske og til dels
til det hermeneutiske.
Perregaard fortæller i det indledende kapitel at hun selv argumenterer for en fænomenologisk og hermeneutisk tilgang til narrativitet (ibid.; 20), mens Bruner som jeg bruger
flere gange i kapitlet har et socialkonstruktivistisk udgangspunkt. Det socialkonstuktivistiske
er interessant fordi livshistorien ikke er givet på forhånd, men først opstår i kraft af fortællingen. Livet er som sådan ikke noget i sig selv, men skabes i forbindelse med den konstruktion
vi skaber når vi fortæller: “Idet vi fortæller, formidler vi det, vi ved, men vi holder også sammen på det og kan bære det med os, i den forstand at vi kan realisere, udbygge eller befæste
den viden i nye interaktioner” (ibid.; 69). Det giver naturligvis en stor magt til det fortalte, og
som analytiker er det en adgang til at give teksten, i mit tilfælde talerne, en måske uforholdsmæssig betydningsfuld vægt.
Med udgangspunkt i den ungarske filosof László Tengelyi præsenterer Perregaard det fænomenologiske ståsted, der fremhæver betydningen af det erfarede. “Konsekvensen af det fænomenologiske syn på selvet er, at selvet hverken kan opfindes, konstrueres eller rekonstrueres. (...) Vi kan ikke lave om på det, der er sket, selvom vi kan formulere os om det på nye
måder” (ibid.; 78). Her går de kropsligt erfarede hændelser forud for fortællingen, og det
narrative ses derfor som en måde at give struktur og mening til det oplevede, snarere end
egentlig konstruerende i sig selv.
Når Olivers far indleder sin tale på den måde som han gør, har det, udover den åbenlyse
æstetiske og emotionelle effekt hos publikum, også den funktion at han får præsenteret sin
version af en række oplevede hændelser i livet. Han fortæller indledningsvist at der er tre fortællinger som står ret klart for ham fra før Oliver blev født, og tager derefter publikum igennem dem. Det er alle tre ret alvorlige hændelser; en tornado, en blødning under graviditeten
samt et spontant kejsersnit, men det hele ender som det skal, og rundes af med et beroligende “du var bare fuldstændigt som du skulle være”.
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I alle tre fortællinger ser vi det J. David Vellemann kalder affektens cyklus; provokation,
komplikation og resolution. (ibid.; 45). Eksempelvis; forældrene må tage på sygehuset på
grund af blødning (provokation), lægen siger at det kan være tegn på en spontan abort (komplikation), men der viste sig ikke at være noget galt (resolution). Det er narrativens mest primitive form og er en struktur det føles naturligt for mennesker at bruge når de skaber narrativer.
De er desuden eksempler på det Bruner kalder vendepunkter (turning points), der er
helt afgørende for de fortællinger vi skaber om os selv: “(...)det er fortællinger om begivenheder, der forandrede os, eller begivenheder, der blev til afgørende vendepunkter i vores tilværelse. Den, man er i dag, skyldes det valg eller den beslutning, man traf, den chance, man fik,
det hårde arbejde, man udførte, eller det det held, der tilsmilede én.” (ibid.; 92) Ved at fortælle om disse tre hændelser, tilskriver Olivers far dem en betydning og funktion der er medvirkende til, med Perregaards ord, at konstruere og stabilisere. Det er nemt at forstå denne
funktion i eksempelvis en terapeutisk sammenhæng, hvor en klient fortæller om vendepunkter til en terapeut, for at give sit liv mening. Men det er interessant at se det udfolde sig i konfirmationstalerne, og giver mig den tanke at netop epideiktiske taler til private fester kan
være en anledning til at konstruere os selv og vores livshistorie. Bruner kalder selvet et bygningsværk (ibid.; 91) og på den måde kan Olivers fars tre fortællinger være nye byggesten til
det værk.
Man kan selvfølgelig indvende at de tre episoder allerede har fundet sted og været
medvirkende til at forme Olivers far (og mor for den sags skyld), men med det socialkonstruktivistiske blik som Bruner har, er det netop fortællingen som den udspiller sig i en konkret social situation, der er med til at forme vores oplevelse af det erfarede. “De brud, det kan
være vanskeligt at forstå eller forlige sig med, kan i den narrative udformning få en form, der
giver mening og fylde i livet” (ibid.; 92), forklarer Perregaard.
Her kan fødselssituationen ses som et godt eksempel. Det har unægteligt været en
vanskelig situation - det får vi fornemmelsen af når faren forklarer hvordan pulsen faldt, og
ved brugen af ordet “katastrofalt”. Men det ender med et kejsersnit, der var “fuldstændig
kontrolleret. Alle vidste hvad de skulle(…)”. Det har sandsynligvis været vanskelig at forlige
sig med situationen mens det stod på, men som narrativt element - her 14 år senere - er det
en situation der ender i et “du var bare fuldstændigt som du skulle være.”. Kejsersnittet giver
pludselig mening.
Det modsatte kan også være tilfældet, tilføjer Perregaard - således at “noget, der ikke
erfares som brud, (...) på et senere tidspunkt i tilværelsen udlægges som mere dramatisk, end
det i situationen blev oplevet”. (ibid.; 92). Her er tornadoen interessant. Faren var ikke selv
til stede da det skete, og de vidste ikke på daværende tidspunkt at moren var gravid med Oli-
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ver. Så selvom det selvfølgelig er blevet oplevet som voldsomt mens det skete, bliver det gennem farens retrospektive fortælling endnu voldsommere, fordi vi nu ved at tornadoen viste
sig at være dødelig og at moren endda var gravid på det tidspunkt.
Bruner mener at disse vendepunkter skal ses som noget der giver den fortællende en
klarhed over vedkommendes selvbegreb - og går så vidt som til at sige at selvet “i højere grad
er et produkt af tænkningen end af erindringen” (ibid.; 97). Så når Olivers far fortæller disse
tre narrativer får det en varig betydning for den oplevelse han har af sig selv og sit levede liv.
Bruners socialkonstruktive tilgang til det narrative er brugbar til at forstå betydningen af fortællingerne - især for retors egen selvopfattelse. Men, som nævnt tidligere, eksisterer der den
fare at det fortalte bliver tilskrevet uforholdsmæssig stor betydning. Har det erfarede slet ingen betydning for det fortalte? Eksisterer der ikke et selv der går forud for fortællingerne?
Jeg mener at diskussion mellem det socialkonstruktivistiske og fænomenologiske er
givtig for at blive klogere på hvad det har af betydning - særligt for forældrene og børnene - at
disse konfirmationstaler bliver holdt. Jeg mener den fænomenologiske forståelse kan bidrage
til en mere nuanceret forklaring på hvad der er på spil i de tre narrativer, fordi der her insisteres på et kropsligt erfarende selv. Med henvisning til Tengelyi forklarer Perregaard det således: “Konsekvensen af det fænomenologiske syn på selvet er, at selvet hverken kan opfindes, konstrueres eller rekonstrueres. Det kan opdages i den udstrækning, at det er det passivt
konstituerede selv, der opdages og ikke en narrativ identitet. Vi kan ikke lave om på det, der
er sket, selvom vi kan formulere os om det på nye måder” (ibid.; 131).
Denne udlægning skaber et analytisk rum til at forstå de narrativer der findes i konfirmationstalerne som noget retor bruger til bedre at kunne forstå det gennemlevede. Dermed er narrativerne ikke med til at opbygge en konstruktion af selvet, men snarere en anledning til at give det oplevede liv en form for mening. Som Perregaard skriver: “Livet som den
foreløbige eller ufuldstændige historie søger efter de fortællinger, der kan fortælles om det.”
(ibid.; 130). Livet som en ufuldstændig historie er interessant i forhold til konfirmationstalen, fordi man her ser en retor der stopper op og forsøger at finde frem til en historie - den
historie som det giver mening at fortælle lige nu. Denne betragtning er central for min forståelse af situationen omkring konfirmationstaler, idet talens funktion ikke blot er et fitting response til den retoriske situation som Bitzer opstiller den, men i lige så høj grad er en anledning til at give et bud på en livshistorie, der er mere vidtrækkende end det der foregår i det
øjeblik talen bliver holdt til konfirmationen.
Det betyder at de narrativer som ses i starten af Olivers fars tale kan forstås som en måde at
give mening til nogle erindrede oplevelser. Faren siger det faktisk direkte i starten: “(...)der
er også tre episoder før du blev født der står ret klart for mig”, altså ligger de i hans erindring
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som noget erfaret. Ved at inddrage dem i talen, fører han sig selv gennem en refleksiv proces,
der resulterer i et mere sammenhængende forløb og en meningsfuld fortælling af de tre episoder. Det erindrede er katalysatoren for at der overhovedet er noget at fortælle, men ved at
fortælle, bliver det erindrede tilskrevet en mening; “Idet vi fortæller, stiller vi os i forhold til
det fortalte” (ibid; 131).
Det leder mig tilbage til de tanker jeg præsenterede helt i starten af specialet om manuskriptet som form. Her påpegede jeg hvordan der opstår en kognitiv proces idet vi producerer en
tekst – og altså også forbereder en tale. Ved at sammenstille Flower og Hayes’ teori om skriveprocessen som en vej til at blive bevidst om lagrede erindringer med Perregaards teori om
det narrative som en måde at tilskrive det erindrede en mening, bliver selve taleskrivningsprocessen en betydningsfuld livshandling for forældrene – ja alle der skal holde en epideiktisk tale. Det at sætte sig ned og forberede en tale til et andet menneske mener jeg i sig selv
har en væsentlig betydning for både retors selvforståelse og dennes relation til det andet
menneske. Talen er ikke kun vigtig i selve talesituationen, den ændrer de mennesker der holder den og hører den – både før og efter den bliver holdt.

Analyse af de narrative elementer
Jeg vil nu bruge fortællingen om koncerten og de efterfølgende tegn på spontan abort som
udgangspunkt for en analyse af hvordan retor forholder sig til det erindrede gennem en narrativ.
Faren fortæller: “Vi var til Elton John koncert i Lakewood Amphitheatre, Atlanta, GA. Ikke
noget vildt med hoppen og dansen, bare en stille udendørs koncert.” I denne korte passage
lykkes det faren at etablere ham og moren som et par, der boede i USA da de var unge, og var
så progressive at de tog til udendørs koncerter - selv da moren var gravid. De var dog også så
fornuftige at de ikke hoppede og dansede rundt, nu hvor moren bar på deres barn. Ved at benævne sted og dato så specifikt, får han også fremstillet sig selv som lidt af en nørd, men
samtidig også som en person der går op i sin historie og sætter pris på detaljen.
”Da vi kom hjem måtte vi tage på hospitalet. Der var tegn på en spontan abort - og vi
havde været der før så jeg kan ikke sige at det kom som et lyn fra en klar himmel, men det var
en rigtig “øv” situation.” fortæller han bagefter. Her sker der et markant skifte i det fortalte,
idet de pludselig skal på hospitalet på grund af risikoen for en spontan abort. Det er påfaldende at faren kalder det en “øv” situation, hvilket selvfølgelig kan hænge sammen med et
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underspillet jysk sprogbrug (talen er holdt i Aalborg), men også kan ses som et tegn på at faren sammenstiller situationen med den tidligere oplevelse af spontan abort. På den måde giver det et indtryk af at situationen ikke er helt så slem (det kom ikke som lyn fra en klar himmel) som den kunne have været, og det opleves næsten som om at den første spontane abort
havde hjulpet dem til ikke at overdramatisere oplevelsen.
Det er påfaldende, for det kunne sagtens være formuleret anderledes. Hvis eksempelvis faren havde sagt noget i retning af at det “var så bekymrende, for det ville være skrækkeligt at opleve endnu en spontan abort”, ville oplevelsen af det narrative være en helt anden.
Det narrative er “det format, hvormed erfaringen sprogligt kan undersøges”, (ibid.; 129) skriver Perregaard, og når faren på den måde taler om at blødningen ikke er et lyn fra en klar
himmel, og at situationen er “øv”, kommer erfaringen til forhandling.
Desuden er det i sig selv påfaldende at faren nævner den tidligere spontane abort i
konfirmationstalen. Jeg oplever det selv som et tegn på brud i decorum, men måske er det
netop så vigtig et vendepunkt, at det skal med i dette narrative bud på en livsfortælling.
Fortællingen slutter således: “Lægen sagde at der var en chance for at det ikke var noget alvorligt men sagde også tydeligt at der var en væsentlig risiko for det modsatte. Men du holdt
fast - du kæmper når det gælder og jeg er super glad for at du holdt fast!” Det mest påfaldende i denne passage er hvordan faren tilskriver situationen en form for mening idet han
giver sønnen en handlekraft, på trods af at sønnen stadig var et foster på kun et par måneder.
I talen opleves det som en stilfigur der har noget billedligt og humoristisk over sig, men det
kan samtidig tolkes som et næsten overdrevent eksempel på den meningsskabende funktion
der findes i det narrative. Det er svært at give blødning under graviditeten en form for mening, men det er netop det faren gør, idet han fremstiller det som en tidlig anledning til at
sønnen kunne træde i karakter, og “kæmpe når det gælder”.
Han tilskriver sønnen en form for handlekraft, der igen bliver brugt som humoristisk
element senere i talen, når han overvejer om sønnen holdt navlestrengen over hovedet for at
teste sundhedsvæsenet. Denne ganske specifikke figur, hvor spædbarnet eller fosteret bliver
tildelt en vilje og handlekraft går igen i flere af de indsamlede taler. Jeg har samlet et par eksempler:
Du ville ud før det var tilladt, så derfor blev du sat i husarrest allerede
inden du blev født - faktisk 75 dage. (Sofies konfirmation, 1999)
Du kom til verden en novemberdag i 1982. Du blev født 18 dage før
beregnet. Lige siden har du bare haft fart på. (Anders’ konfirmation,
1995)
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Du var en meget krævende baby, synes vi, du ville ikke sove medmindre du var i bevægelse – så det endte med at vi fik gået meget meget
lange ture i barnevogn og da du blev stor nok – hang du altid i en bæresele på maven af enten far eller mor – du ville sidde så du kunne
kigge ud for du skulle følge med i det hele – det gjorde du så – både
når vi lavede mad og støvsugede :) (Mia, 2014)
Der er et tydeligt humoristisk element i alle eksemplerne, det er som om at figuren bliver
brugt som et slags absurd billede på et foster eller spædbarn, der har vilje og handlekraft som
et modent menneske. Men måske er der mere på spil?
Ofte bliver disse eksempler brugt som afsæt til at fortælle om en nuværende kvalitet
ved barnet. Eksempelvis i talen til Mia, hvor historien om at hun var en krævende baby, der
altid ville følge med fra bæreselen bliver fulgt op på denne måde: “Men den bæresele er for
længst lagt væk – men du vil stadig følge med i det hele” (Mia, 2014). Den negative oplevelse
af at have haft en besværlig baby, bliver vendt rundt til et positivt eksempel på at hun både
dengang og nu gerne ville følge med.
For at vende tilbage til Menander Rhetors liste fra kapitlet om epideiktik er det et eksempel på at retor skal forsøge at sammenstille både udefrakommende omstændigheder og
personens karaktertræk og vilje. Det gør forældrene ved at forbinde minderne om fødslen og
den tidlige barndom med det de ser hos barnet nu.
I forbindelse med mit speciale mødtes jeg med Bettina Perregaard, der tilbød mig at læse
nogle af talerne. Hun talte om talerne som en måde at holde sammen på konfirmanden. Hun
er selv mor og kan huske hvordan konfirmationen var en anledning til at gøre en form for
status – hvem er konfirmanden blevet? Og hvem er vi blevet som familie? Det er det samme
hun ser gå igen i talerne. Ved at fortælle historier om det familien har oplevet sammen – som
mange forældre gør i de indsamlede taler – bliver der givet et bud på en familiefortælling. I
den sammenhæng påpegede hun at hver enkelt narrativ i talerne selvfølgelig er interessant,
men at det i lige så høj grad er væsentligt at forstå talen som én samlet narrativ om hvad det
vil sige at være forælder og dermed også barn og familie i det hele taget.
For at binde det sammen med talernes tidligere omtalte situationelle formål, kan det
påpeges hvordan forældrene ved at holde tale dermed også er i gang med at skabe en ny narrativ – nemlig fortællingen om ”dengang jeg holdt en tale til dig”. Mennesket har lyst til at
fortælle historier. Det påvirker og selv og det påvirker dem der lytter – også i en konfirmationstale.
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Analyse af talen til Tobias
Som afslutning på mit speciale vil jeg her give et eksempel på en analyse af en tale ud fra de
teorier jeg løbende har brugt og de betragtnigner jeg er nået frem til gennem mit arbejde
med talerne.
Talen til Tobias er holdt i 2014 i en større by i Østjylland. Festen foregår på en restaurant
med 50-60 gæster og det er moren der holder talen. Her er talen i dens fulde længde:
“Kære Dejlige Tobias
Først et stort tillykke med din konfirmation.
Dagen i dag, er en dag, du igennem rigtig lang tid, har gjort dig rigtig
mange tanker om. Det har været utrolig spændende og udfordrende
at få lov at følge med i nogle af alle de tanker, du har haft. Tanker om
at være født i Danmark - et land hvor de fleste er kristne protestanter,
men hvad nu hvis du var født i en anden del af verden? Var du så blevet jøde, katolik, muslim. buddhist eller ateist...?
Filosofiske tanker om at være menneske på jorden - Hvad er meningen? Hvad er vores opgave? Ja, rigtig mange tanker og spørgsmål
har fyldet dit hoved. I dag, Tobias kom så dagen, hvor du så selv har
bekræftet din dåb, din tro. Det er rigtigt stort for far og mor at opleve.
Tobias, du er jo havnet i en familie med store armbevægelser, mange
ord og mange diskussioner. At du indimellem / måske i denne tid
endda mange gange om dagen synes at far og jeg er tåbelige, det er
bare helt OK. Du skal vide at vi elsker og respekterer dig - lige som du
er… og ja, vi håber på, at du også i fremtiden bliver ved med at udfordre os på dine holdninger, ideer, tanker og syn på livet.
Sebastian… Ja, der er ingen tvivl om at livet på Montanagade bare
altid er bedre for dig, når han er hjemme. Det første du gør når du
kommer ind ad døren er altid lige at spørge? Er Sebastian hjemme?
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Tobias du er / og har altid været drevet at en kæmpe stor nysgerrighed og undren over den verden du er sat i. Du kaster dig altid ud i
projekter, du har altid gang i “noget”, har mange interesser der optager dig- og du er aldrig bange for at gå nye
veje.
Far og jeg lavede en “Brain Storm” i forbindelse med talen til dig… på
hvad du haft gang i af aktiviteter og sportsgrene.
fodbold
svømning
springgymnastik
tennis
parkour
amerikansk fodbold
håndbold
rulleskøjter
løbehjul
ethjulet cykel
skateboard
rollespil
fisketure
tur på stranden, med bål
bygge huler
basketball
været med til at bygge om på “skansen”
bygge hønsehus på Skanderborg festival
ski
kælk
snowboard
musikkoncerter
ikke mindst lige nu bruger du mange timer med at spille guitar
og venner venner venner.
Ja, Tobias du kaster dig altid 100 % ind i dine projekter, det er skønt
og du giver ikke op selv om noget er svært, det tænder dig bare, bliv
endelig ved med det.
74

Tobias et andet kendetegn er din udbredte retfærdighedssans. Du er
der for dine venner og dem du møder på din vej.
Tobias, a propos sangen linedanser vi sang lige før, så synes far og
jeg at du er rigtig godt i gang med din linedans.
Husk på i den videre linedans i livet, vil der være perioder hvor linedans er sikkert og i medvind og i perioder hvor du svajer og er lige
ved at falde ned.
Far og jeg vil ønske for dig, at du fortsat må have både styrke og mod
i det liv og at du må lære at kende forskel.
Når styrken svigter, så forlad dig på modet Tobias
modet til at bede om hjælp
modet til at lade andre komme foran dig
modet til at tabe
modet til at være dig selv
modet til at vise tillid til andre
og modet til at stole på, at Gud altid vil bevare dig, i sin kærlighed.
Kære Tobias. Husk at far og jeg altid vil være der for dig
tillykke”
Moren laver i talens indledning en direkte henvendelse til de overvejelser Tobias har haft i
forbindelse med konfirmationsforberedelserne. Hun forklarer hvordan han har haft mange
filosofiske tanker og stillet mange spørgsmål til det at blive konfirmeret, og det bliver af moren italesat som spændende og udfordrende. Det fornemmes i talen at familien er kristne,
hvilket et interessant i forhold til den indledende passage. Det at sønnen har stillet spørgsmål
og er nysgerrig, bliver understreget som noget godt, men samtidig bliver det fortalt at det var
en stor oplevelse for moren og faren at se sønnen bekræfte sin tro i kirken. Moren skal dermed balancere mellem sønnens nysgerrighed og familiens forventning til at han bliver konfirmeret.
Denne tale er en af de få der direkte adresserer det religiøse ved konfirmationen. Det
siger en del om hvordan at genrer er dynamiske og som Villadsen påpeger opstår ved at retor,
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deltager i genren og på en gang realiserer den og reagerer på dens krav. Sådan som konfirmationstalen som genre har udviklet sig - i takt med at samfundet har udviklet sig - er det religiøse ikke et element der optræder i forældrenes taler så ofte. Men moren deltager netop i
genreforventningen ved at reagere på den ud fra hendes eget ståsted og ud fra alt det i der udgør den retoriske situation. Den ligner andre forældres taler, men der er også tydelige forskelle, særligt ved at det religiøse bliver fremhævet. På den måde bliver morens realisering af
konfirmationstalen et eksempel på hvordan genre er en social handling sådan som Miller understreger det.
Talen indeholder mange eksempler på hvordan moren beskriver Tobias’ karaktertræk. Nysgerrigheden bliver gentaget flere gange og så understreges det tydeligt at Tobias er særdeles
aktiv og har gang i mange projekter. Moren laver en lang opremsning af aktiviteter, der må
formodes at have haft en god, næsten forpustende effekt i det mundtlige rum. Det ligner det
greb Leff og Sachs kaler iconicity (Leff & Sachs, 1990; 258), hvor tekstens form er et resultat
af det teksten repræsenterer. Altså at Tobias’ mor laver en lang og overvældende liste - simpelthen fordi Tobias aktiviteter er mange og føles overvældende. Publikum får dermed gennem talen en lille snert af den oplevelse det er for Tobias at være så aktiv - og for hans forældre at være en del af det. Det understreges lige bagefter at forældrene synes det er skønt at
han kaster sig over nye projekter.
Når jeg læser hvordan Tobias bliver rost for at være så aktiv, får det mig til at inddrage den filosofiske overvejelse der ligger i det epideiktiske; skal vi hyldes for at være eller at
gøre? Det er, som Pernot forklarer, mellem det biografiske og det portrætlignende at hyldesttalen opstår, og heri der ligger en overvejelse af hvad der gør et menneske værd at hylde. I
denne passage er det tydeligt at Tobias bliver hyldet for alt det han har gjort - alle de aktiviteter han tager del i. Samtidig er Tobias’ mor bevidst om at understrege: “vi elsker og respekterer dig - lige som du er” og afslutter talen med at sige: “Husk at far og jeg altid vil være der for
dig”. Det viser hvordan forældre i deres konfirmationstaler balancerer mellem at udtrykke
det almene - at de elsker deres barn ligegyldigt hvad - og det partikulære - at de elsker deres
barn fordi det er noget ganske særligt.
Talen til Tobias er ikke præget af det narrative. De fleste af Tobias’ karaktertræk bliver omtalt
direkte og ikke gennem fortællinger. Der er dog enkelte elementer, som når det beskrives
hvordan Tobias kommer ind ad døren og altid spørger efter Sebastian. Jeg tillader mig i
denne analyse at være lidt normativ og påstå at det er noget der mangler lidt i talen. Som læser får jeg i hvert fald lyst til at høre mere; hvornår har han sagt at forældrene er tåbelige?
Hvad laver Tobias og Sebastian når de er sammen? Og hvad er det med det hønsehus på
Skanderborg Festival?
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Det er som om at der er et uudnyttet potentiale i denne tale - en anledning til at få
fortalt nogle historier. Min oplevelse af at læse de andre taler er i hvert fald at de narrative
elementer er medvirkende til at øge talens æstetiske funktion og samtidig giver anledning til
at retor kan fremstille en mere deltaljerig form for familie-fortælling.
Et sidste bemærkelsesværdigt element er talens afslutning:
“Når styrken svigter, så forlad dig på modet Tobias
modet til at bede om hjælp
modet til at lade andre komme foran dig
modet til at tabe
modet til at være dig selv
modet til at vise tillid til andre
og modet til at stole på, at Gud altid vil bevare dig, i sin kærlighed.
Kære Tobias. Husk at far og jeg altid vil være der for dig
tillykke”
Passagen viser flere ting. For det første er det et eksempel på at den høje stil også er at finde i
forældres konfirmationstaler. Der er noget næsten messende over passagen og et sproglig
overskud der eksempelvis viser sig i udviklingen fra “dig selv” videre til “andre” og helt til
“Gud”. Derudover er det et rammende eksempel på den etos der er særlig for epideiktikken.
Det handler om for moren at skabe consubstantiality ved at udstikke en vision for verden,
som publikum kan deltage i. Her er det vigtigt at huske på at publikum er todelt. Det er altså
både Tobias det er henvendt til, hvilket det også sprogligt er i dette tilfælde, samt det resterende publikum der er til festen.
Den idealiserede verden moren får skabt, er en verden, hvor det er i orden at tabe og
bede om hjælp. Det er en verden hvor det er vigtigt at give plads til andre. Og så er det en verden hvor Guds kærlighed altid er der. Her kommer begrebet om consubstantiality for alvor
på spil. Ifølge Sullivan er et af epideiktikkens vigtigste formål at få samlet publikum i en oplevelse af at de deler fælles værdier, og det sker gennem skabelsen af consubstantial space
(Sullivan, 1993; 126). Det kan kun lade sig gøre hvis retor udviser god dømmekraft og har høj
anseelse blandt publikum. Her bliver det dobbelte publikumsbegreb vigtigt, fordi der sandsynligvis er stor forskel på hvilken anseelse moren har hos Tobias og hos resten af publikum.
Teenagetiden er kendt for at være en periode hvor forældrene ikke altid har så høj en
anseelse hos barnet. Tobias’ mor har nævnt i talen at Tobias “mange gange om dagen synes
at far og jeg er tåbelige”. Har det betydning for hvorvidt Tobias kan træde ind i det consubstantial space som moren præsenterer i talen? Sandsynligvis. Men at Tobias til hverdag
brokker sig over sine forældre er ikke ensbetydende med at han ikke vil lytte til det moren
fortæller i talesituationen. Epideiktiske taler opstår netop i ritualiserede sammenhænge der
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er langt fra hverdagen, og nu hvor konfirmanden for første gang for alvor oplever at være festens centrum, må det formodes at han er velvilligt indstillet over for de taler der bliver
holdt. Også selvom eksempelvis Mettes mor, som vi mødte helt i starten af specialet, formoder at hendes datter sidder og krummer tæer. Af de konfirmander jeg snakkede med var det i
hvert fald kun én der nævnte at kun hellere havde været fri for talerne - og jeg er ikke helt
sikker på at hun helt mente det.
Samtidig er der det sekundære publikum, alle de andre gæster. De bliver ikke adresseret direkte i talen, men bruger man tankerne fra særligt Sullivan og Sheard, er det en del af
den epideiktiske tales potentiale at publikum bliver påvirkede af de værdier der bliver præsenteret hos retor. Det ligger ikke til den epideiktiske genre at være formanende, den er snarere inviterende. Derfor har talen en effekt på publikum hvis det lykkes retor at skabe et idealiseret billede af verden som de kan se sig selv deltage i. Publikum skal ikke nødvendigvis
være enige med retor i alt ved hendes fremstilling, men de skal kunne se sig selv træde ind i
det rum hun skaber. Dér ligger epideiktikkens potentiale for forandring, idet publikum
genovervejer hvad de kommer fra og hvor de er på vej hen. Med Rubows ord opstår der en
betydningshorisont i ritualet som publikum bliver stillet over for og forholder sig til. Når Tobias’ mor understreger at det er vigtigt at give plads til andre, kan det få publikum til at overveje hvorvidt de gør det samme. Og når hun taler om Guds kærlighed vil det få publikum til
at overveje deres eget forhold til tro.
På den måde er epideiktikkens potentiale for forandring en anden end den deliberative. Retor agiterer ikke for et bestemt livssyn, men fremsætter et bud på hvad der har betydning. Det betyder ikke at epideiktikken altid har dette potentiale. Det kræver, som Sullivan
skriver, at retor har et godt ry, udviser gode visioner, besidder en høj autoritet, viser korrekt
dømmekraft og dermed skaber consubstantiality. Det sker, for at opsummere på mit speciale, desuden bedst gennem en tale der går i dialog med genreforventningerne og kravene i
den retoriske situation. Og hvor der bliver fortalt historier.
Min gennemgang af 27 konfirmationstaler viser at meget af dette sker helt naturligt - også
hos almindelige mennesker, der ikke er bevidst om disse teoretiske og retoriske begreber.
Det viser at mennesker har en naturlig forståelse for genre, situation, ritualer og fortællinger
og hvordan det udmønter sig i taler. På den måde understreger det at den retoriske teori er
en måde at sætte ord på det der allerede foregår ude i verden, en måde at begrebsliggøre det
der sker når mennesker rejser sig op og tager ordet.
Det betyder selvfølgelig også at der opstår nogle idealiserede forestillinger om hvordan det gøres på den mest hensigtsmæssige måde - det der kan kaldet retorikkens pædagogiske sigte. Og her til sidst vil jeg tillade mig at komme med et forsigtig bud på et svar på det
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spørgsmål jeg unægteligt vil få når specialet er afleveret: “Hvordan holder jeg en god konfirmationstale?”. Mit korte svar må lyde: ”Du skal være bevidst om genren og den retoriske situation, du skal hylde konfirmanden - både for det personen er og gør. Og så skal du fortælle
masser af historier!”
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Konklusion
Jeg holdt en tale til min far da han fyldte 60. Jeg forberedte den i toget på vej mod Jylland og
rettede den til et par timer inden festen. Det var en fornøjelse at holde den tale og få sagt alt
det til min far som jeg havde på hjerte. Selvom vi var gode til ofte at fortælle hvor meget vi
holdt af hinanden, var det alligevel noget særligt foran 100 mennesker at kunne sige: ”Det er
en fornøjelse at være din søn”. Min far bad om mit talemanuskript bagefter, og jeg har tit set
det ligge fremme på hans kontor.
De taler vi holder til festlige lejligheder er vigtige. Da jeg sad i toget blev det tydeligt
for mig hvor meget min far egentlig betød for mig og der var minder som sprang frem som
ellers lå langt tilbage. I mit manuskript står der: ”Hvem kunne ønske sig en bedre far, end en
far som sætter kanoen i Gudenåen en eftermiddag bare for at sejle afsted med sin søn?”. Jeg
har tit tænkt tilbage på talen, og på hvor glad jeg er for at jeg netop fremhævede dét eksempel. Det siger meget om min far – og de værdier vi havde til fælles.
At jeg for nylig skulle holde tale til hans begravelse var en af de sværeste og samtidig mest
kærlige øjeblikke jeg har oplevet. Det var vigtigt for mig at understrege, at selvom han døde
ganske pludseligt, var vi børn ikke i tvivl om hvor meget han elskede os. Det fortalte han os
hele tiden. Da en af gæsterne efterfølgende sagde til mig: ”Tak for talen - hvor er jeg glad for
at I vidste hvor meget han elskede jer”, forstod jeg vigtigheden af at jeg sammen med mine
søstre havde holdt den tale.
Almindelige menneskers taler ved særlige lejligheder har været mit udgangspunkt for dette
speciale. Jeg har insisteret på at der er en vigtighed i det der foregår når folk tager ordet og at
det har en akademisk interesse at blive klogere på denne form for epideiktik. Min fremgangsmåde har været en form for samtale med 27 indsamlede konfirmationstaler fra forældre til
deres børn. Jeg er løbende gået i dialog med talerne i et forsøg på at blive klogere på hvad de
kan og vil. Det har ændret sig over tid, og noget af det jeg syntes talerne fortalte mig tydeligst
i starten da de begyndte at tikke ind i min indbakke, synes jeg ikke de siger helt så højt længere. Til gengæld bliver de ved med at fortælle mig nye ting og det er en lidt frustrerende oplevelse at skulle skrive en konklusion på et speciale, når jeg har lyst til at fortsætte samtalen
og se hvor talerne ellers vil have mig hen.
Derfor skal denne konklusion heller ikke ses som et forsøg på at lukke munden på de
27 taler og erklære at “nu har jeg styr på dem”. Det skal snarere ses som en status på hvor
min samtale er nået hen lige nu.
80

I min samtale med talerne er jeg nået frem til at det var frugtbart at se på tre forskellige
aspekter af talerne; genre og den retoriske situation, epideiktikken og narrativitet.
Først ville jeg nå til en bedre forståelse af hvilke elementer der eksisterede på tværs af de
mange talesituationer og dermed også se hvordan talernes indhold og udtryk lignede hinanden. Det blev til en undersøgelse af konfirmationstalen som genre og en analyse af den retoriske situation. Ved hjælp af talerne samt interviews med nyudklækkede konfirmander nåede
jeg frem til at der eksisterer en social forventning i situationen, der indkalder til en bestemt
form for svar. Det er denne forventning forældrene reagerer på når de holder en tale. På den
måde bliver konfirmationstalen en social action fordi den medierer mellem talerens egne ønsker og det sociale fællesskabs forventninger.
Så selvom talerne har mange fællestræk, viser der sig samtidig at være større forskel
på konfirmationstalerne end jeg umiddelbart havde forestillet mig. Nogle er korte andre ganske lange. Nogle indeholder masser af historier, andre knap så mange. Nogle er sjove, nogle
er barske, nogle er metaforiske andre meget ligefremme. Så selvom konfirmationstalen er en
fastetableret genre, hvor eksempelvis beskrivelser af konfirmandens karaktertræk, fortællinger fra konfirmandens liv og en række gode råd går igen, vil hver konfirmation være så unik
at talerne folder sig ud på væsensforskellige måder. Det stemmer overens med Millers pointe
om at det der skaber vores genreforståelse er publikums oplevelse af at noget er genkendeligt, ikke at det rent faktisk er det.
At konfirmationstaler er epideiktiske ligger lige for, og derfor valgte jeg at kigge nærmere på
hvordan et blik på teorier om epideiktik kunne hjælpe mig frem til andre perspektiver på
konfirmationstalerne. Jeg tog særligt udgangspunkt i Laurent Pernots nyligt udgivne værk
om epideiktikken i antikken, da han fremhæver en interessant diskussion af epideiktikkens
filosofiske grundlag, nemlig hvorvidt epideiktiske taler bør bære præg af at være biografier
eller portrætter. Denne distinktion åbner for en overvejelse af hvordan en person bør hyldes
og hvad det har af konsekvenser. Skal konfirmanden hyldes blot for at være blevet født og
være til stede, eller skal hyldesten knytte sig til konfirmandens handlinger og bedrifter i livet.
Har mennesket værdi fordi det er, eller fordi det gør?
Ved at bruge Pernot har jeg fået øjnene op for denne filosofiske betydning og set at den også
gør sig gældende i nutidens konfirmationstaler. Når forældrene fremhæver bestemte karaktertræk ved deres barn er det samtidig en måde at vise hvilke dyder og værdier de mener er
væsentlige. Denne betragtning låner fra Aristoteles’ tanker om det etiske, da dyder altid vil
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være et resultat af vores handlinger. Det er i den forlængelse man skal forstå den antikke retoriker Menander Rhetor, der fremsatte en liste over topoi ved hyldesttaler. Den er et resultat
af den filosofiske diskussion der ligger bag udarbejdelsen af en hyldesttale – hvordan hylder
vi overhovedet et menneske? Jeg har lavet en modificeret liste der er typisk for konfirmationstalen fra forældre til deres børn; Herkomst, Fødsel, Medfødte karaktertræk, Fysik, Barndomsoplevelser, Opførsel, Handlinger og Gode råd.
Jeg har ved hjælp af nyere teorier om epideiktik som den ses hos Sullivan, Sheard og
Carter diskuteret den mulighed der ligger i det epideiktiske som et sted for overvejelse og udvikling af et samfunds værdier. Når forældrene i deres tale fremsætter en beskrivelse af konfirmanden og dermed fremsætter hvad de mener er prisværdige karaktertræk og værdier, bidrager det til en overvejelse hos publikum af hvilke karaktertræk og værdier de selv besidder.
Hvis man tillader sig at tillægge det epideiktiske en stor betydning og gennemslagskraft, kan
disse taler dermed være medvirkende til at udvikle og forandre de herskende forestillinger,
værdier og normer i et samfund. Forældre kan gennem deres konfirmationstaler være medvirkende til at præge forestillingen om det gode liv - både hos konfirmanden og resten af
publikum.
I det afsluttende kapitel hvor jeg inddrager teorier om narrativitet har jeg set på betydningen af talernes fortællende elementer. Her har jeg ved hjælp af særligt Perregaards bog
Narrativitet ønsket at påvise hvordan fortællinger i taler ikke blot har en funktion i talesituationen, men også påvirker retors egen selvforståelse. Det at fortælle historier er medvirkende
til at give det levede liv en form for mening, og konfirmationstalen kan ses som en anledning
til at skabe denne mening. Jeg læner mig op ad den fænomenologiske betragtning hvor historiefortællingen ses som en måde at give det allerede levede liv en form for mening og sammenhæng. Det fører mig frem til den betragtning at forældre ved at rejse sig op og holde tale
under konfirmationen får en anledning til at skabe en betydningsfuld og sammenhængende
fortælling, hvor både de selv og deres barn bliver tilskrevet karaktertræk, meninger og intentioner. Det er væsentligt at holde for øje, at denne fortælling er et udtryk for retors egen version og vision af verden.
Det vil ofte være et idealiseret billede og et billede som ikke alle de tilstedeværende
gæster vil kunne genkende sig selv i. Men netop derfor er det et eksempel på den væsentlighed og betydning det epideiktiske har og kan have. Ved at en gæst ved en festlig lejlighed rejser sig op - og det være sig til en konfirmation, en begravelse eller indvielse af en ny børnehave - giver det anledning til at give et bud på egne værdier, fortællinger, minder, drømme og
forestillinger, der udover at have en effekt i selve situationen også kan påvirke både retors og
publikums selvforståelse. Epideiktiske taler former den situation de foregår i. De former også
vores tanker om det der er sket og forestillinger om det der skal ske.
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Jeg har gennem specialet understreget vigtigheden af konfirmationstaler, og mener at have vist
hvordan de har en stor betydning for dem der holder dem og dem der lytter. Min nysgerrighed
gjorde at jeg lavede en hurtig test på Facebook for
at se hvorvidt folk i mit netværk kunne huske deres forældres taler, nu hvor det for dem var 10-20
år siden talen blev holdt. Gør de en forskel for
konfirmanderne og er det noget de kan huske
mange år efter?
Svarene kan ses her til højre. Det viser,
måske ret forventeligt, at en del ikke kan huske ét
ord. Men for andre har konfirmationstalerne gjort
et varigt indtryk. Simone skriver: ” Den var fantastisk opløftende.”, Mathias skriver: ”Min far var
stolt over mig” og Rosa skriver: ”Det var smukt,
sjovt og tidløst”.
En sådan Facebook-opdatering er ikke noget bevis, men det er en motivation til at forstå
hvordan konfirmationstaler har et potentiale. I
det retoriske arbejde mener jeg det er væsentligt
at se analytisk på de festtaler der bliver holdt af almindelige mennesker. Når forældre til en konfirmation slår på glasset, rejser sig op og holder en
tale, kan det påvirke konfirmanden, resten af publikummet og forældrene selv til at forstå sig selv
og hinanden på en ny måde.

Figur 8: Skærmbillede fra d. 15. oktober 2016 af Facebook-opdatering fra 22. juni 2016
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Epilog
Jeg lavede et interview til Berlingske1 5 i forbindelse med konfirmationssæsonen i starten af
maj, og denne artikel havde resulteret i at en del læsere havde sendt mig deres konfirmationstaler. Disse taler opdagede jeg først ret sent i specialeprocessen - efter at jeg havde lavet
det meste analysearbejde. Jeg valgte derfor at de nye taler ikke skulle indgå som en egentlig
del af min empiri, men snarere skulle fungere som en slags tryktest for det jeg konkluderede i
specialet.
Jeg lod derfor talerne ligge og har først hevet dem frem her, kort inden jeg afleverer specialet. Denne epilog er skrevet efter en gennemlæsning af talerne og er en refleksion over hvad
disse nye taler, ni i alt, fortæller mig. Hvorledes bekræfter de det jeg nåede frem til i løbet af
specialet, hvorledes gør de ikke? Og hvilke nye spørgsmål og tanker melder sig ved denne
gennemlæsning?
Først skal det understreges at alle talerne er sendt på baggrund af en artikel i Berlingske,
hvilket gør at forældrene må være en nogenlunde homogen gruppe, der minder om den typiske Berlingske-læser.
På mange måder ligner de ni taler de 27 andre. De er alle skrevet i du-form, henvendt til konfirmanden, og der er flere eksempler på at forældrene forholder sig eksplicit til den retoriske
situation og de genreforventninger der knytter sig til konfirmationstalen. Som Leans far, der
siger det på denne måde: “Der er nok en forventning om at jeg her skal gøre status for de
snart første 15 år af dit liv og også give dig et par gode råd med på vejen, på din vej mod voksenlivet” og Emils mor der siger: “(...)jeg synes konfirmationen handler om at jeg får en lejlighed til at sige til dig, at jeg elsker dig præcis som du er.” Det understreger at talen opstår i
en genremæssig spænding mellem det der forventes og det der performes, og at forældrene
lader til at være bevidste om dette.
Også i disse ni taler er forældrenes præsentation af børnenes karaktertræk et fremherskende
element, og de ligner karaktertrækkene i de 27 første taler. Forældrene synes i disse ni taler
at gå endnu mere i detaljer i beskrivelsen af deres børn og enkelte af talerne føles for mig næsten overvældende ved deres udtømmende personkarakteristik.
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Læsningen af de ni nye taler viser i øvrigt at fødselsfortællinger også går igen og at der igen er
et eksempel på at spædbarnet bliver tildelt en handlekraft - i dette tilfælde at han var loren
ved at komme ud, da moren gik over tid.
Ved at have læst i alt 36 taler viser der sig nogle tydelige mønstre, men det bliver samtidig
klart at hver konfirmation er noget ganske særligt. Hver konfirmations retoriske situation består måske nok af sammenlignelige elementer, men hvert af disse elementer vil kunne være
så forskellige at det ændrer situation og dermed også tale markant. I den sammenhæng vil
jeg afslutte med den kommentar Emils mor skrev i sin mail, da hun sendte mig talen:
“Vedlagt er min konfirmationstale til min søn Emil fra sidste år. Talen
var særlig vanskelig da min søn har haft mange svære perioder med
depression og psykisk sygdom i hans kort liv. På tidspunktet for hans
konfirmation kunne han ikke gå i skole og sad hjemme hele dagen,
men fulgte dog konfirmationsforberedelsen nogenlunde.
Det gjorde talen særlig vanskelig, da de fleste forældre benytter lejligheden til at (skam)rose deres børn og fortælle hvor godt alt ting har
været og hvor godt det hele skal blive fremover. Emil havde det ikke
godt da han blev konfirmeret, og vi var meget bekymrede for hans
fremtid. Det skulle ikke negligeres. Samtidig ønskede han heller ikke
at vi påtalte og udpenslede hvad han kæmpede med. Det var noget af
en balanceakt, da talen skulle skrives.”
(E-mail fra Emils mor)
Morens overvejelser understreger meget af det jeg har været omkring i mit speciale. Den viser at de fleste “almindelige” forældre bliver stillet over for at skulle holde en tale til deres
barn. Det viser at det kræver en indsats at skrive en sådan tale og at arbejdet med at forberede talen sætter mange tanker og processer i gang. Det viser en bevidsthed om de genremæssige forventninger til talen samt den opgave det er at skulle holde en tale der er direkte
henvendt til barnet men samtidig bliver holdt foran en større forsamling. Det viser den ømhed der eksisterer mellem forælder og barn og det potentiale der ligger i konfirmationstalen
som platform for at fortælle. Det er samme mor der mener at konfirmationen handler om at
fortælle at “jeg elsker dig præcis som du er”.
Jeg bliver bevidst om at der stadig er et stort potentiale i at undersøge konfirmationstaler
nærmere. Og at man kunne overveje at stille sig et andet sted på abstraktionsstigen. Ved at gå
endnu mere specifikt til værks og undersøge konkrete talesituationer gennem samtale med
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forælder, konfirmand og gæster, vil det kunne klargøres hvilke tanker og reaktioner der følger med det at holde taler. Det kunne være relevant og interessant at gå længere ind i taleskrivningsprocessen og samtidig kunne det være vedkommende at se hvordan talerne derefter folder sig ud i restauranter, forsamlingshuse og pavilloner rundt omkring i landet. Nu har
jeg haft en samtale med 36 konfirmationstaler, men samtalen er ikke slut.

86

Abstract
The Christian tradition of confirmation is well established in Denmark, and so is the parent’s
speech to their child at the following private party. This master thesis is a study of those
speeches. I have collected the scripts to 27 speeches from 1993 to 2015 and through an explorative method inspired by the idea of having a conversation with my material as explained
by Ott and Dickinson, I “listen” to what these 27 speeches have to say.
In this thesis I emphasize the importance of an academic understanding of the speeches of
ordinary people at extraordinary occasions. It is inspired by the interest for vernacular discourse as presented by Gerard Hauser but changed from the political sphere to the epideictic
speeches at private celebrations.
I understand the confirmation as a ritual and see the speeches as an important part of that
ritual. There is an expectation among the audience for the parents to deliver this speech and
also an idea of the genre of the speech. Carolyn R. Miller describes genre as a social action
and I see this manifested in the way that parents live up to the social expectations of what
one should say in this type if speech, while also taking action in the constant reshaping of
what this genre is.
I present an analysis of the rhetorical situation that would be characteristic for a Danish confirmation, emphasizing the relationship between audience, rhetor and the circumstances.
Though this analysis gives an understanding of what to be expected in most confirmations, I
also underscore the fact that every confirmation is unique.
I use Laurent Pernot as a way of understanding the epideictic genre in ancient Greek and Roman times and compare his findings with the modern speeches. This comparison gives an
opportunity to see the encomium as a philosophical discussion of what it means to be a good
human being. I argue that the human qualities emphasized by the parents is a way of understanding their vision of the world. This leads to a discussion of the potential of epideictic oratory as presented by Dale L. Sullivan, Cynthia M. Sheard and Michael Carter.
In the final chapter I use theories of narrative as presented by Bettina Perregaard to understand how telling stories through the speeches is a way of creating a coherent and meaningful
story of the rhetor’s, hence the family’s life.
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Adam, 2014 (fra far)
Kære Adam
Meget underligt det kun er 15 år siden, du var inde i maven på mor, og mor og jeg gik og
snakkede om mulige PIGE navne..... Mor var sikker på, det blev en pige, og var faktisk ikke
interesseret i andet – udtalte at hvis hun fik en dreng, måtte han stoppes op og laves om.....
Efter 3-4 dages on-off fødsel og endelig et kejsersnit, havde hun vist glemt alt om det: da du
kom ud og blev lagt på mors mave, blev mor forelsket (igen!!), og det har hun vist været lige
siden – og jeg fornemmer, det er gensidigt – selvom du (heldigvis!) er kommet videre fra da
du som 9-10 årig erklærede, at du ALDRIG ville kysse andre piger end mor og mormor, så er
du meget glad for din mor (og mormor :-). Ikke at du har nogen usund moderbinding –
tværtimod har du altid haft en stor lyst til at prøve ting på egen hånd og stikke af/blive
væk..... Uha du har gjort mor meget bange, når du er forsvundet i Rødovre Centret, Magasin,
Bon Bon land m.v. , men hun har heldigvis altid fundet dig - og gerne i nærheden af noget
mad: I Rødovre Centret på skødet af info damen med kiks i munden eller håbefuld ved MC D
disken, du ikke kunne nå op over – og i Magasin havde du simpelthen som 1 ½ årig taget
rulletrappen selv fra legetøjs afd. op til cafeteriaet..... GODT du nu har en computer, så vi
ved, hvor vi har dig.....
Du var en meget frisk lille fyr, som hurtigt lærte at tale, gå, svømme og startede til fodbold da
du var 1 ½ år (Da fik jeg næsten tårer i øjnene, da du for første gang stod i fuld KB dragt!!)
og cyklede på 2 hjul fra du var 3 ½. Så frisk på livet og alting at mor ind imellem glemte, du
egentlig ikke var så gammel, og da hun aldrig har kunnet sige nej til dig, har jeg ind imellem
stået med hjertet oppe i halsen – som da du fik lov som 4 årig til at køre motorcross på bane i
sommerland – hvor aldersgrænsen var 8 år. Meget utroligt skete der ikke noget – du kørte
direkte ind i en jordvold, hvilket var heldigt, da du ikke vidste, hvordan du skulle bremse.....
Det er til gengæld gået galt mange andre gange, du er kørt direkte ned i cement kælderhals
på din lille plastik scooter og du er faldet ned af flere trapper med hovedet først. Faktisk har
du som lille slået dit hoved så mange gange, så mor var bekymret for, om du nogensinde ville
kunne komme i skole, fordi hun havde hørt, man mister hjerneceller, hver gang man slår
hovedet – men det kom du – og det går overraskende godt!!! Du er faktisk helt utrolig dygtig
og får meget meget flotte karakterer – og det til trods for du tilbringer ca. 25% af din
skoletid udenfor døren.....
Ja – din lærere forstår ikke dig – og din humor! Det gør mor til gengæld. Hun synes, du er
utrolig sjov – når det ikke er hende, du driller!
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Du er i det hele taget en meget populær dreng – altså bortset fra hos dine lærere og de
ambitiøse piger i din klasse – du har rigtig mange venner, både fra fodbold, klubben, din
klasse, Thomas og hvor vi bor – selvom du altid gerne har villet flyttet til Kwartererne for at
få kortere vej til børnehaven, eller til Nord for at få kortere vej til skole, eller til Galgebakken
for at få kortere vej til klubben eller hjem til mormor og morfar for at få kortere vej til service
og forkælelse, så ville det altså være bedst, hvis naboerne flyttede med.....
Du er meget glad for din familie, og udover mor og mormor har især Albert haft en kæmpe
plads i dit hjerte fra du var helt lille. Du har nydt at være sammen med ham, og at han altid
har gidet dig – faktisk har du haft endnu en flytteplan, som kom af, du og Oskar var ved at
drive mor og jeg til vanvid, og mor sagde til dig – tror du var 4 år – at hvis I to ikke kunne
finde ud af at være søde ved hinanden, ville det ende med, vi måtte skilles og bo med en
hver..... Du så helt glad ud og svarede mor, at det var en rigtig god idé, for så kunne mor købe
et hus i Flønk, og så kunne jeg købe, hvor Alberts far boede, for så kunne du være sammen
med Albert hver weekend.......
Det gik heldigvis ikke så galt – du og Oskar blev meget bedre sammen, og nu synes jeg
faktisk, I er rigtig søde ved hinanden, I taler samme computer sprog, har samme glødende
interesse for fodbold (desværre dog hver sit hold!!) og konflikterne er få og små, og det
samme gælder William. Jeg har dig faktisk mistænkt for at synes, han er lidt sød engang
imellem.
Jeg NY DER vores ture i Parken. Synes det er fantastisk at opleve jer tre og jeres begejstring
for fodbolden og FCK. Jeg synes også, vi havde en super tur til Hamborg i marts måned, hvor
vi så St. Pauli spille.
Du har allerede rejst rigtig meget – både med os, med mormor & morfar, med dit
fodboldhold og med klubben. Du har været i lande, som jeg ikke har været i - ja faktisk en
helt anden verdensdel, for jeg blev jo desværre syg og kom ikke med på turen til Canada og
USA, som vist har været en af de største oplevelser, du har haft endnu – Jeg er sikker på, det
er et kontinent, du kommer til igen, for det vil du.
Udover venner, computer, rejser, film og fodbold har du også en stor interesse i musik,
hvilket både mor og jeg synes, er super godt. Vi er glade for, du har samme glæde ved musik,
som vi har – måske ikke lige det samme musik, som vi synes om, men vi er sikre på, det også
nok skal give dig en masse gode oplevelser i form af koncerter, festivaller osv.
Du er meget dig selv – er ikke så afhængig af hvad andre synes, hvis du synes noget andet.
Du havde lyserøde fodboldstøvler, da alle andre stadig havde sorte, og har nu sorte, hvor de
fleste har gule, lilla eller neongrønne.
Du har også altid haft specielle fodboldtrøjer – St. Pauli, Verona, Mallorca, Padova mv. - da
dine kammerater havde Man United og Real Madrid. Du har også haft en Venedig trøje......
Hold kæ** en scene, da du som 10 årig kom grædende hjem fra klub, fordi du "var kommet
Side 3

til" at kaste snebolde efter nogle fra 8-9 klasse, og en af drengene så havde drillet dig ved at
tage din gymnastikpose og cykle afsted med den. Mor blev rasende, men inden hun nåede at
gøre for meget, blev hun kontaktet af moren til Laura fra din klasse, som fortalte, Laura
havde taget posen med hjem, for hun havde set, hvor de store havde smidt den. Der var dine
sko og et håndklæde i. Mor spurgte til Venedig trøjen, men den var der ikke. Laura og hendes
mor cyklede ud i snevejret igen, hen til stedet hvor Laura havde samlet posen op, men din
trøje var der ikke. Mor var rasende – syntes det var så ledt at stjæle fra en 10 årig – hun ville
vide, hvad drengen hed, så hun kunne ringe til hans forældre, hvilket gjorde dig endnu mere
ked af det – du græd og plagede mor om at lade være, men hun var tosset – sådan skal 15
årige drenge ikke være overfor de nye små i klubben. Til sidst gav du op og fortalte mor, hvad
han hed. Mor fandt hans fars nummer og ringede dertil, og fik fat i en storesøster, som gerne
ville vide, hvorfor mor ville have fat i hendes bror. Så mor forklarede, hvad der var sket – at
hendes lillebror var ond og en tyv.....Kort efter ringede telefonen – det var Lauras mor. Hun
ville hænge dit håndklæde op, men det var tørt, så hun havde lagt det tilbage i posen. Mor
spurgte, om du havde været i bad efter gymnastik, hvilket du kom i tanker om, du vist havde
glemt, og så fandt vi Venedig trøjen: på dig!!! Du havde bare taget dit tøj udenpå........
Ja – Adam - jeg kunne blive ved, men tænker dine gæster skal have lov til at smage på
maden, du har bestilt til dem, så jeg vil stoppe nu. Vil kun tilføje at mor og jeg er utrolig
stolte af dig – synes du er både smuk, intelligent, interessant og empatisk – altså når det ikke
lige drejer sig om dine små brødre. Vi er meget stolte over at være forældre til dig, og vi
elsker dig meget højt!
Skål og stort tillykke!!!

Anders, 1995 (fra far)
Kære Anders.
For ikke engang 1 år siden fejrede vi Cathrines konfirmation her.
Denne gang er det dig der er i centrum.
I dag er du blevet konfirmeret.
Det markerer grænsen mellem det at være barn og så starten på ungdomslivet.
Jeg fik vist sagt ved Cathrines konfirmation, at det markerer grænsen mellem barn og
voksen.
Det hænger hun sig meget i.
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Det at du nu er blevet konfirmeret betyder ikke, at du så fra i morgen må få lov til at gøre alt
det du i går ikke måtte.
Det hele vil ske i en stadig udvikling.
Vi har svært ved at forstå, at du allerede er blevet konfirmeret. Tiden flyver afsted.
Du kom til verden en novemberdag i 1982. Du blev født 18 dage før beregnet. Lige siden har
du bare haft fart på.
Vi synes da ikke det er så længe siden du var sådan en lille en som Esben og Jørgen.
Da du var lille. syntes vi. at du lignede Jakob utrolig meget. - Det gør du ikke mere. Hverken i
udseende. påklædning eller interesser. Det skulle måske lige være med undtagelse af
basketball.
Du adskiller dig fra dine søskende ved at du altid har interesseret dig for sport. Du følger
godt med og har stor viden om stort set al slags sport.
Siden du var lille, har du spillet fodbold. Du spiller stadig, og jeg synes du er rigtig
god til det.
Jeg tror nok. at farmor håber på engang at se dig på landsholdet.
Din interesse for sport blev engang lidt for nærgående.
Det var dengang Søren Ottesen havde fået en ny golfkølle. Han skulle vise dig et slag, men
uheldigvis havde du hovedet for tæt på. Du endte på hospitalet.
Du har altid været en kvik dreng, Anders. Hele tiden skal der ske noget. Derhjemme vandrer
du fra computeren, til fjernsynet, til toasteren, til cyklen, til fodbolden og så videre.
Du er en ka'selv - vil selv type.
Du har en holdning til meget af det, der sker ude i den store verden.
Du er god til at lytte, opfatte og analysere.
Vi kender dig også som en følsom dreng. Du tænker meget over tingene.
Vi ved, at du har brug for opmærksomhed og ikke mindst tryghed
Det kommer måske bedst til udtryk om aftenen, når du skal i seng. Pa det tidspunkt har du
en masse spørgsmål, som din mor lige skal svare på eller også har du stået dig eller har ondt
et eller andet sted.
Jo- Anders, vi ved godt hvad det handler om.
Venner og kammeratskab er noget, der betyder meget for dig.
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I årenes løb er der mange af dine kammerater, der har overnattet hos dig. Det gælder også
din bedste ven, Andreas, der er med her i dag.
Bliv ved med at have venner, Anders.
Et godt venskab er noget af det vigtigste her i livet.
De år du nu går i møde vil medføre store forandringer for dig - både skole og
uddannelsesmæssigt og på det personlige plan.
Fysisk og mentalt vil du forandre dig.
Kærester vil komme og kærester vil gå.
Du vil opleve skuffelser, modgang og knubs, men også medgang og glæde. En klog kvinde fra
Island har engang sagt :
"Livet er som surfriding - op og ned ad bølgerne. Sommetider falder man af brættet og må
kravle op igen'"
Men husk på Anders, at hvor du end befinder dig på din vej, så vil vi - din mor og jeg - være
her, og du kan altid trygt komme til os, når du får brug for det
Jeg vil her til slut gerne give dig nogle råd med på vejen, som du forhåbentlig kan bruge:
- Du skal blive ved med at være dig selv.
- Du skal ikke lade dig styre af andres meninger.
- Du skal gøre, hvad du selv synes er rigtigt.
- Du skal være mod andre, som du ønsker de skal være mod dig
- Du skal bevare dit smil og dit gode humør.
Jeg vil gerne, at I sammen med mig vil udbringe et længe leve for Anders
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Anton, 2015 (fra mor - nonfirmation)
Kære Anton, kære Anton Svensson Kathult, Kære Antonio, Kære Gong Hjertelig tillykke med
non-firmationen. Dagen i dag markerer at du går fra barndom til ungdom.
ja, det kommer nok ikke bag på dig at jeg bliver rørt, du kender jo mig - men jeg bliver rørt
når det der er vigtigt kommer tæt nå - og du er vigtig. Helt vild vigtig! Du er sammen med
Jens det vigtigste i Pers og mit liv. Anton, vi beundre dig. Vi beundre dig fordi du har haft
mod til at vælge at blive non-firmeret og ikke konfirmeret. Du har forholdt dig til hvad
konfirmation er, du har været oppe og tale med præsten og du har derudfra besluttet at du
ikke ville konfirmeres. Og for at berolige jer der måtte tænke "hvad er det nu for noget", så er
Anton døbt og medlem af folkekirken og dermed stadig med i den klub. Vi synes det er sejt at
du mærker efter og ikke blot følger strømmen. Du fulgte heller ikke strømmen da du engang
til fastelavn ville være udklædt som Pippi, med rød paryk, forskellige strømper og det hele.
Du har altid været lidt af et udstyrstykke, næseklemme til svømning, rideudstyr da du gik til
ridning, cremeboule brænder til desserterne. De der materielle ting de er vigtige for dig. Det
synes jeg siger noget om at du går all in når du gør noget, du lever dig ind i det og derfor skal
udstyret også være i orden. Du er nemlig sådan en der er rigtig meget tilstede i livet, du er
rigtig meget tilstede i det du laver.
Anton nogle af de egenskaber der karakteriserer dig er at du er klog, charmerende,
omsorgsfuld, vedholdende, stædig, følsom, empatisk. Du har nemt ved at begå i sociale
sammenhænge, fordi du er god til at aflæse hvad der foregår og hvad der sker omkring dig.
Det er en super stærk egenskab at besidde. Og samtidig er du nem at aflæse for de
mennesker der er omkring dig.
Man er i godt selskab når man er sammen med dig, du har en god energi ind i fællesskabet
og du har givet os en mange skønne oplevelser og mange gode grin.
Skoleindskrivningen.
Da du indskrives i skolen havde du og jeg øvet, så du kunne skrive dit navn. Per vidste ikke
noget. Så da Hanne Gammelgaard, skolelederen, bad dig skrive dit navn tog du blyanten - og
der blev helt stille i lokalet - så lavede du en krulledulle. Så kiggede du op på Hanne og sagde,
"jeg varmer lige op" og så skrev du dit navn. Sproglige kreative blomster. Baske med
regnvingerne - Per skulle starte vinduesviskerne. Bokse uden arme - om ikke at kunne
forsvare sig. Nu skal vi ser nogle billeder fra dit liv indtil nu.
Powerpoint
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Der findes mange ritualer i forskellige kulturer der markere denne overgang. På en ø
Stillehavet springer man bungy jump i lianer ud over en kæmpe klippe, I Amazons jungle får
man vanter på og inden i vanterne er der stikkende og bidende junglemyrer, buddistiske
drenge bliver barberet skaldede, de jødiske drenge omskæres. I engelsk undervisningen har
du hørt om det oprindelige australske folk, aboriginernes ritual, det der hedder Walk-about.
De bliver sendt ud og vandre uden kort eller andet til at finde vej i op til seks måneder som
led i deres overgangsritual. Du skal ud på en lille walk-about nu. Du skal gå op i Sussie og
Torstens have og finde en konvolut.
Anton kommer tilbage
Anton nu er du klar til at forlade børnelivet og træde ind i ungdomslivet. Du kan og vil stå
alene. Det har du allerede vist os fordi du behøver ikke så meget hjælp mere, ikke engang
med skolearbejdet og lektierne, i al fald ikke så meget som du tidligere har haft brug for.
Anton, du er født med en god portion stædighed. og vi tror på og vi ved, at du med en
stædighed, dit sind og din klogskab vil finde vej i ungdomslivet og senere i voksenlivet. Og vi
håber at du vil opnå de ting du gerne vil her i livet. Vi har i dag set, at du ved at vælge nonfirmationen har valgt med hjertet. Bliv ved med det!
Du skal vide at uanset hvad, så elsker vi dig for at du er den du er - tak for det. Og ved med -r
du får brug for os skal du vide at vi altid vil hjælpe dig - vi står lige her - og det bliver vi ved
med lige meget hvad.
Vi elsker dig herfra og til månen og tilbage igen.
Vil I være med til at skåle for Anton.
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Cecilie, 2001 (fra mor)
i 1986, lige før jul en lille pige blev født.
Og med stor glæde fra os alle hun blev mødt.
Det var med megen maje og besvær
og i Gittes og Mormors nærvær.
Ud dog du kom og op på mors mave du blev lagt, men dog ej længe.
Da Mormor dig ud bringe
til Morfar at skue.
Hurtigt der blev klemt på den lille stue.
for også moster Ghita , onkel Henrik og onkel Kim dig måtte beskue.
Stakkels barn blev der sagt, hun jo aner efter Knud,
Bare se den store tud.
"Men pyt", mor hun sagde, 'lad mig hende nu ae.
Hjem vi kom og af mors mælk du hurtigt blev fed.
Desværre af dette mor hurtigt lærte, at du også hele tiden sked.
Desværre havde du også valgt, at lave om på nat og dag,
Noget der bestem ikke var til mors behag.
Inden længe du sproget mestre.
Biblioteket du ofte gæster.
Bøger du elsker at læse,
men desværre, gad mor jo ikke altid for dig dem at oplæse.
Så derfor du dig hurtigt måtte lære,
hvorledes man sig at læse skal adbære.
Torben vi to mødte
På Kolding højskole, og hurtigt du så til hvilken sag, du ham kunne benytte.
Han kunne nemlig både lide at læse og spille.
Ved at vinde over ham i yatzy, kunne man ham jo altid drille.
En lidenskab i to også delte kunne man endog i abonnement få.
Hver eneste mandag i begge ventede derpå.
Med Anders And i begge kunne jer more.
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Alt imens mor vasketøjet færdiggjorde.
Snart du søskende fik, ikke bare én men to.
Det dig ikke altid huede. at de fra dig opmærksomhed og tid tog.
En ting vi dog alle ved, er at du dem elsker overalt, og det har du dem ofte fortalt.
Med computer du nemt jonglerer.
Drama og musik du nemt præsenterer.
Da jeg dig så Hamlet opfører.
Mit hjerte blev helt i røre,
tænk at min datter så dygtigt sig selv kan fremføre.
Et par visdomsord med på vejen, jeg dig gerne vil give,
måske de nyttige kan blive.
Jeg kåber at du til dem lytter og måske endda benytter.
Uanset hvad du har dig for, har det konsekvenser
Og det er optil dig selv at sætte grænser.
Det er svært at gå livet krav i møde uden indimellem at vakle,
Men jeg sætte min lid til at det skal du nok takle.
Om ingen anden, så ved jeg,
at livet er ej en leg.
Ofte har jeg tænkt om livet at det blev skabt af fanden,
det eneste der er at gøre er at rejse sig om og om igen, og give fanden en på panden.
Den sag er jeg sikker på at du sagtens kan magte,
For det var jo mig, der dig til livet bragte
Men du skal huske at det vigtigste i livet er at elske hinanden,
For vi får ingen anden kærlighed end den vi gir en anden.
Jeg elsker dig af hele mit hjerte,
Må du ej af livet lide smerte.
Husk også på at jeg bag dig altid vil være.
Nu til allersidst, jeg vil sige til dig min lille pige, lev stærkt,
Men med måde
Og lad altid kærligheden råde.
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Og nu vi os alle rejse vil, for med en skål dig at hylde. Gid du længe leve må og disse ord altid
vil huske på.
Cecilie længe leve, hurra !!
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Christel, 2002 (fra mor)
Kære Christel
Farmor og jeg talte sammen forleden og blev enige om, at i dag ville der
være SÅ mange gode vibrationer i teltet — jeg synes farmor har ret. I det her
telt i dag er samlet de mennesker som betyder allermest for dig. Og alle de
gode vibrationer har på en eller anden måde alle sammen forbindelse til dig
- alle ønsker dig det vel og holder af dig. Ved din tilstedeværelse vil alle
samarbejde og få det bedste ud af tingene.
Hvordan kan det lykkes sådan et lille menneske at skabe alle de gode
intentioner/al den goodwill omkring sig? Hvordan hænger det nu sammen?
Jo som jeg ser det er der flere grunde - da du kom til verden var du det
første barnebarn i den ene familie og den første pige i den anden — alene af
den grund var der meget stor fokus på dig lige fra du stak dit lille hoved ud
i verden. Alle ville have dig, alle ville være omkring dig og nusse og pusse
dig på alle måder. Allerede på hospitalet holdt du hof da du første gang
stiftede bekendtskab med din store familie. Da JC og jeg også var stort set
de første i begge vore omgangskredse der fik barn blev du også genstand
for stor beundring og kærlighed fra alle vore venner.
og selv om er der helt sikkert er ulemper ved at have unge forældre så er
der en ting som de har, som forældre omkring de 30 ikke har — TID. Du gik
faktisk hjemme med begge dine forældre i det første år — og mens vi begge
læste kunne du mageligt blive afleveret ved ni-ti tiden for så at blive hentet
igen ved to-tre tiden - hvis du da overhovedet nåede derhen. Hverken min
eller Jens-Christians fremmødefrekvens på universitetet har ligget helt i top
er jeg bange for.
Og den tid har måske været en af grundene til, at du alligevel klarede dig
gennem de omvæltninger du også måtte stå model til som lille. Og selv om
du i mange år boede lige meget to steder så ja, jeg ved ikke om folk
herinde er klar over at det - at i hvert fald tre år efter JC og jeg flyttede fra
hinanden da spiste vi sammen mindst en gang om ugen. Alt kan nemlig
lade sig gøre når det drejer sig om dig.

Side 12

En anden grund til, at du er blevet sådan en harmonisk pige har været alle
de mennesker omkring dig som har haft lyst til at være noget for dig
gennem alle årene. Alle de mennesker har bidraget til det, der i dag er dig -mere om dem senere.
Men harmonisk det synes jeg du er blevet: Jeg vil gerne fremhæve nogen af
dine utallige andre kvaliteter — det er skønt at kunne skamrose dig uden du
har mulighed for at afbryde:
Du er dygtig, samvittighedsfuld og pligtopfyldende — du rydder op på dit
værelse og laver dine lektier uden at vi skal stå på nakken af dig. Og når
man siger at gennemsnitsmennesket bruger 8 år af sit liv på at se tv — ja, så
giver din samvittighedsfuldhed sig blandt andet udslag i, at du nok kommer
til at bruge 8 år af dit på at børste tænder!!
Det er en fornøjelse at gå til forældrekonsultation med dig — hver gang
svulmer dine forældres hjerte af stolthed og glæde. Du er socialt ansvarlig
og en god kammerat — det er ikke dig der mobber eller holder andre
udenfor.
Jeg synes virkelig at du er meget begavet - i høj grad også menneskeligt —
og så er du oven i købet meget morsom. Jeg keder mig simpelthen aldrig i
dit selskab — du er god at tale med, du gider lytte og lære og spørger
oprigtigt interesseret om alle mulige ting.
Op til sidste valg førte vi komplicerede samtaler om EU, demokrati og
ytringsfrihed — du vil faktisk gerne vide noget om sagerne har jeg indtryk
af. Mht. det at være morsom, så er det fantastisk for mig at vi meget tit
synes, at de samme ting er komiske i en eller anden situation, en særlig
betoning eller bemærkning — et sjældent eller morsomt anvendt ord eller
lignende — du har nemlig også øre for sproget og dets virkemidler.
Når du er så god at tale med, hænger det måske sammen med at mange
mennesker har taget sig tid til at tale med dig og ikke har talt ned til dig.
Særligt Børge har excelleret i gode forklaringer som f.eks. når du under
Maastricht afstemningen spurgte til det der EU og Børge svarede "Jo ser du
- EU er et overstatsligt organ, som varetager funktioner som ved dansk lov
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er overladt til EU's institutioner". Og når vi andre protesterede så du ud
som du rent faktisk havde fattet, hvad der var blevet sagt. Det var lige før
du replicerede "Nå, men kan EU's ministerråd så træffe beslutninger ved
kvalificeret flertal eller kræves der enstemmighed?" Men nu digter jeg
vist....
Du er en god rejsekammerat jeg kunne sagtens rejse væk med dig i lang
tid og føle mig sikker på at vi ville se andet end Gucci-forretninger
undervejs. Du er tålmodig, nem og gennemhyggelig at opleve ting sammen med.
Mens jeg ventede Emma var du og jeg i Spanien for at besøge Ida og
det er en af de bedste ferier jeg har haft — vi udvekslede ikke &
uvenskabeligt ord i syv dage, og da vi skulle hjem var du en engel til at
vente 8 timer på, at nogle spanske flyveledere synes at de skulle arbejde
efter reglerne, hvilket indebar at vores fly først lettede kl. 4 om morgenen!
Du er nysgerrig og - igen - videbegærlig — jeg har haft dig stående hjemme
i køkkenet fast besluttet på at finde ud af, HVOR meget væde de der
always ultra bind nu rent faktisk kan rumme — og du helmede ikke før en
halv liter rød saftevand gjorde udslaget — hvis andre skulle have lyst til at
gøre brug af dette forskningsresultat!
Du er fleksibel, åben og tolerant — aldrig fordømmende over for andre og
andres menneskers måde at leve på. Dit udsyn er bredt, du er en
efterhånden vidt berejst verdensborger. Du synes nærmest det er pinligt at
du ikke har været i USA endnu som stor pige, for du HAR selvfølgelig
været der som baby....
Du har vilje og mod, og du er heldigvis slet ikke hysterisk som mig. Du
ejer en sjælsro som du nok har fra din far.
Så er der din store musikalitet — du er fuld af sang simpelthen — og det er en
fantastisk glæde for mig sådan rent egoistisk! det er simpelthen fantastisk at
have et barn, der i den grad elsker og forstår det univers som også altid har
betydet så meget for mig og mange andre i din familie. Jeg ved simpelthen
ikke hvordan jeg skulle håndtere hvis jeg fik et barn, der ikke kunne synge
rent! Emma og Inger — læg Jer lige i selen!!
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Du har udvist en stor overbærenhed overfor dine kiksede, pinligt
ungdommelige forældre. Men du har dog nedlagt forbud mod at jeg går
rundt og synger sange der er bare en smule mere moderne end repertoiret
fra giro 413, når du har veninder på besøg, og jeg ved at du tit har ønsket
mig over i en god, tækkelig marine spadseredragt og praktiske sko for at
folk ikke skulle vide det uundgåelige — at det først er for nylig at jeg følte
mig helt sikker på, at jeg skulle sidde hos de voksne på forældremøderne....
Du er storesøster gange fire, og dine søskende forguder dig med rette. Du
er kærlig og dygtig i din omgang med dem og har i perioder været en ekstra
voksen, når vi har været hårdt spændt for. Du har klaret omstillingen fra forgudet,
opmærksomhedsoverlæsset enebarn til at være en del af en søskendeflok.
For da Emma blev født så røg dine privilegier ét for ét, først skulle du selv
tage tøj på for ikke at tale om selv at finde det i skabet. Så blev det
ydermere krævet at du selv skulle GÅ ud til morgenbordet og - én af
Sørens mange meritter — selv skulle smøre dit eget brød!! Senere røg
godnathistorien og nu skal du gudhjælpemig også selv smøre madpakke og
tage bussen i skole!!
Og lige pludselig blev der stillet en masse KRAV, Bvadr!! blandt andet
vedrørende badeværelsesetikette — men SÅ blev det alligevel for meget for
dig. Du nedlagde simpelthen skriftlig protest eller udfærdigede et
alternativt regelsæt om man vil — og jeg har den endnu...
Men at få alle de hér søskende HAR været en stor omvæltning for dig. Men
på mange måder tror jeg faktisk det har været godt — og det er IKKE sagt
for at bortforklare, at vi ikke havde overskud til fortsat at bære dig ud til
morgenmaden... Du er i hvert fald blevet meget selvstændig og dygtig til
livet, hvis man kan sige det sådan.
Og det er vel det man håber på som forældre at ens børn bliver udrustet
med de færdigheder der skal til for at klare sig i det videre liv.
Og er vil jeg gerne vende tilbage til alle dem som har gjort en stor indsats
— investeret mange følelser og timer i dig — og som har hjulpet dig med at
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blive den du er. Alle herinde har hver især gjort meget men der er visse
som har gjort ekstraordinært meget i perioder, hvor behovet var særligt
stort:
Disse personer er først og fremmest Farmor og Farfar og din Mormor. I tre
har altid været en enorm hjælp for Christel og for os. I har alle
smidt alt, hvad I havde i hænderne, når der var noget med ME. I har kørt
land og rige rundt for at hente og bringe og passe og pleje. I lægger øre til, I hygger om, I
rejser med Christel. I har sørget for vintertøjet, når
I hygger om, I rejser med Christel. I har sørget for vintertøjet, når
SU'en ikke slog til — I har simpelthen været uundværlige. Tak er simpelthen i denne
sammenhæng alt for fattigt et ord!
Så er der alle vore søskende, der har elsket og passet dig et utal af gange —
og her har jeg bedst forudsætninger for at give Vibeke et par ord med på
vejen: I mange år var du og Jakob dem, der lige havde lidt mere styr på det
der med det trygge familieliv end jeg selv havde. Hos Jer har ME endnu et
hjem og en fantastisk veninde i Anna. Tusind tak for det.
Da ME var ganske lille fik hun et ekstra sæt bedsteforældre nemlig
Benedicte og Børge. Vi blev modtaget med de mest åbne af arme, selvom
ME indledte venskabet med at smide tøjet, stjæle Dictes sko OG tisse i
dem! I har været så varme og generøse overfor Christel og mig og
vedvarende øst af Jeres overskud og kærlighed. Tusind tak for det.
Det var den korte liste jeg kunne blive ved....
Men det er jo dig det handler om. Du flippede en dag helt ud ved tanken
om, at hvis jeg bliver 100 så kan du - som 80-årig - og jeg sidde sammen på plejehjemmet og
løse kryds-og-tværs. Jeg vil gerne være gammel sammen med dig ja faktisk er du et af de
bedste bud på, hvem jeg ville have med på en øde ø, som det retoriske spørgsmål lyder.
Christel, jeg kunne ikke være gladere for den du er blevet — du har
lyst i mit liv igennem 13 dejlige år.
Tillykke min pige.
Hurra!
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Christine, 2004 (fra mor)
Kære Christine
Tillykke med konfirmationen!
Med den, tager du det første symbolske skridt ind i de voksnes rækker.
Juridisk set bliver du "voksen", når du bliver 18. Men hvis vi definerer det, at blive voksen,
som det at tage ansvar for sine egne ting og sine relationer til andre, er du allerede startet for
længe siden, og du gør det godt, samtidig med at du også indim ellem giver dig selv lov til at
lege og fjolle med vennerne: Jeg håber, dit indre barn og din indre voksen vil fortsætte hånd i
hånd og give plads til hinanden resten af livet - som de gør nu... Du vil udvikle dig på begge
fronter, og jeg er sikker på, at det vil bringe dig meget glæde.
Igennem de sidste 11/2 år har du skabt mange af de resultater, du ønskede at se — også
selvom du slet ikke troede, det var muligt, da du startede. Hvis du senere i livet møder
udfordringer, kan du se tilbage på denne periode, hvor du viste, at du trods store
udfordringer kan skabe præcist de resultater, du ønsker — på alle fronter — i forhold til dig
selv, din skole/dit arbejde og dine kammerater.
Når jeg ser på dig, ser jeg en pige, der spænder over mange poler, som er i fuld gang med at
finde sin egen stil og en måde at være og færdes på, der passer til dig.
Jeg kom til at tænke på de øreringe, du købte, da vi var i New Y ork sidste år. Du havde ledt
efter nogle med Y in-Yang symbolet, og endelig fandt du dem. Yin-Yang symbolet illustrerer
den dobbelthed, vi alle består af: Dyr, planter, mennesket Det ene område i symbolet
repræsenterer en handling eller en kvalitet, der er den andens modsætning. Nogle af de
klassiske eksempler er:
lys — mørke
udvide — trække sammen
kulde — varme
Hvert område i symbolet indeholder lidt af den anden del. Livet opstår af den konstante
bevægelse mellem polerne.
Der er uendeligt mange poler. Her er nogle af dem, der passer på dig:
HUMOR - ALVOR
Forleden fik du mig virkelig til at le, da du parodierede en udfordring, der irriterede dig —
efter vi havde haft en alvorlig snak om den.
GIVE — TAGE IMOD
Du er af natur meget givende, og har måttet udvikle din evne til at tage imod. Det har du
gjort godt på det sidste.
TAGE EN OPGAVE PÅ SIG — TAGE IMOD HJÆLP
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For nogle år siden var du til "pyjamas-party" hos en af dine klassekammerater. Da jeg kom
for at hente dig, fortalte moderen i huset, at der var dukket flere edderkopper op i løbet af
aftenen, og alle dine veninder havde skreget i vilden sky. Hver gang var du kommet til
undsætning og havde fjernet edderkoppen. Nogle dage senere opdagede du en edderkop i
vores hjem. Nu var det dig, der skreg.
FORTÆLLE, HVAD JEG HAR LÆRT — ÅBNE FOR NY VIDEN
Jeg husker en situation fra du var helt lille. Du havde lige lært at tale — og tælle en lille
smule. Pludselig rejser du dig op efter vi har spist og siger højt og med stolthed i stemmen.
"Jeg har 2 ben. Det ser sådan ud i hverfald"
AT FORPLIGTE SIG — AT LEGE FRIT
Du ordner selv dit værelse — på eget initiativ efterhånden. Og i går satte du en film på, som
du så før du gik igang. Der skulle være plads til begge dele.
AT SKABE — AT NY DE
Du er genial til at lave mad — og god til at nyde den.
AT PLEJE SIT HJEM — AT TAGE PÅ EVENTYR
Du elsker nye udfordringer og oplevelser, og du er også meget opmærksom på hjemmets
betydning. Da du var 8, flyttede du selv dit klaver, når du syntes, det skulle stå et nyt sted, og
nu prøver du at få os til at flytte, fordi du gerne vil kunne nyde dit hjem endnu mere. Du kan
blive en god ejendomsmægler... du tænker flere og flere af vores argumenter ind, når du
præsenterer os for et hus i avisen.
AT SPILLE SKUESPIL — AT VÆRE SIG SELV
Du er eminent til at efterligne Dirch Passer, og du ville elske en rolle i "Pirates of the
Carribean", fordi du kunne leve din eventyrlyst ud der — helst med Johnny Depp. Samtidig
har du en modvilje mod make-up-creme, og du går sjældent med make-up, fordi du gerne vil
vise, hvem du er.
AT ARBEJDE PÅ DET ÅNDELIGE PLAN — AT ARBEJDE PÅ DET FYSISKE PLAN
Du har været tydelig omkring dine ønsker til konfirmationen, og du har også gjort dit for at
de kunne blive til virkelighed. - Og du tager den åndelige dimension alvorligt. En dag kom du
hjem fra kirke tydeligt irriteret. Da jeg spurgte, hvad der var galt, fortalte du, at du var rigtigt
irriteret, fordi du savnede at høre et ærligt engagement fra præsten i hans prædiken.
HVERDAG — FEST
du lever din hverdag med ansvar, og du elsker en god fest
Jeg ser det som en stor styrke, at du har de dualiteter i dig... og du har mange flere.
AnaIs Nin skriver på et tidspunkt: "Jeg tror ikke mere, at dualitet svækket Man kan gøre den
til et stærkt redskab. Det kommer kun an på ens smidighed, om man kan give efter for
dobbelte tryk og bevæge sig flydende mellem dem. Det er usmidigheden, som fremkalder
bruddene." (AnaIs Nin, Dagbog 2, 1934-1939)
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Nada Igjatovic Savic siger mange år senere noget tilsvarende med teorien om "paradoksale
behov".
Du er selv et godt eksempel, som du sidder der som den fuldendte dame i dag. Det tror jeg
kun, du kan, fordi du også indimellem udlever den anden del: Vildbassen. Jeg er spændt på,
hvor mange timer, du bliver i damen i dag:-)
I øvrigt har du altid været begge dele. Jeg husker en børnehavepædagog, der meget
overrasket
sagde "hun er sådan en fin lille pige, og så er hun den, der kravler længst op i træerne —
meget
højere op end de store seje drenge tør!! !"
For at give dig lov til at nyde din fine kjole, vil jeg invitere dig på et lille eventyr, før jeg
slutter min tale:
... Radetsky March, Galejslavernes sang... som vals, an der Schiinen Blauen Donau og
Radetsky March
Du har glædet dig og arbejdet for denne fest. Jeg håber, du kommer til at nyde den og se
tilbage på den med glæde.
Skål for dig og for alt det gode i din nutid, fortid og fremtid! Knus fra Mor
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Elisabeth, 2015 (fra mor)
Kære søde Puttepige - gad vide hvor længe jeg kan komme afsted med at kalde dig det?
Jeg er så glad for at se dig her blandt en lille flok af alle de mennesker, som du kender og som
gerne vil kende dig og være med til at forme dit liv.
Dit væsen er åbent og positivt og du har en særlig evne til at trække drama ud af en hysterisk
mor. Hvis jeg f.eks. hidser mig op over, at du har efterladt din cykel uden at låse den, beder
du mig om at slappe af indtil vi ved om den er stjålet eller ej. Det er da fornuft og der er god
økonomi i det.
I dag har du sagt ja til det eksperiment som det kan være at overgive sig til tro. At der er
noget man i bund og grund må overlade til tro frem for viden. Det er et flot ja, som gør mig
til en stolt mor.
Og du ved, at jeg også bliver stolt over at høre dig sige nej af og til. I vore dage er det
afgørende at kunne sige fra på en ordentlig måde. Det kan du og det skal du også nok blive
udfordret på i årene der kommer.
Jeg er sikker på at ikke kun mig, din gamle mor, men alle os der er til stede her i dag vil
støtte dig i både ja’er og nej’er. At få styr på ja’erne og nej’erne. At få dem til at virke. Og til at
ændre dem af og til.
Nu er det her jo i så udpræget grad en JA-dag. En dag fyldt af kærlighed.
Så derfor synes jeg vi skal give min elskede Elisabeth et stort LEVE og skåle for JA og JA og
JA.
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Emilie, 2012 (fra far)
Emilie. Ca. 7200 km og 6 tidszoner fra hvor vi er i dag, for 14 år, 14 dage og ca. 9 timer siden
blev du født på Northside Hospital i Atlanta, Georgia. Det føles kun som et øjeblik siden
Diane - din jordemoder - bad mig klippe navlestrengen. Du er kommet kommet rigtigt langt
siden og du er jo kun lige startet.
Da du blev født der kvart over 11 om aftenen den 31 marts, da var det 1. april for de fleste
dem du har med som gæster her i dag. Det var det selvfølgeligt også for dem vi ringede til
der tidligt om morgenen - og de var ikke alle sammen helt sikre på om det var en aprilsnar det var du heldigvis ikke.
Du var ikke den største baby - der var ikke “elastik” om dine håndled. Du var spinkel og ikke
så lang. Når vi havde dig med ude hørte vi ofte folk sige “she is sooo cute” - dit lyse hår og
kønne øjne tog kegler. Vi fik så næsten altid også kommentarer om din størrelse - de syntes
du var noget lille. Det er der nok to grunde til:
● For det første var vi i USA - der er der ikke altså mange slanke babyer. De har
det
med at alt skal være “super size”.
● For det andet så var du ikke så stor. Men kig lige på dine forældre - det ligger
nok
ikke i lige for at du skulle være høj og kraftigt bygget.
Du er nu skudt i vejret specielt her det sidste år, og hvem ved, du bryder måske alle
vækstkurver og bliver 180 høj. Emilie - du var rigtig rigtig fin da du blev født, og det har du
holdt fast i.
Det er ikke kun fysisk du er skudt i vejret - du har også forandret dig indeni - du er blevet en
rigtig ung pige. Du hygger dig med veninderne i bogklubben, på shoppingture, og går på
cafe osv.
Du har også for nyligt været til din første rigtige koncert. Jer der gerne ville afsted var ikke
super begejstrede over at i ikke måtte tage afsted alene - i skulle have et par voksne med.
Så den koncert var lige ved at ryge i vasken. Da i fandt ud af, at det der med at skulle have
voksne med, gjaldt jer all blev det nemmere at sluge.
Så du kom til Alphabeat koncert på Skråen - en fed oplevelse - også for mig og Birgitte der
var med som de voksne. Vi startede med pizzaer og hygge hos Birgitte, og da vi, altså
Birgitte og mig, ikke kunne trække den længere tog vi ned på Skråen - i ville nok gerne have
stået dernede langt tidligere. Men selvom i ikke var der 3 timer før starten fik i plads helt
oppe foran scenen, og der stod i og rockede og dansede og skreg under hele koncerten - du
var helt hæs bagefter.
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Birgitte og jeg sad ude i forhallen - for selvom i skulle have voksne med så skulle vi ikke stå
på nakken af jer - det var jo jer der skulle til koncert (vi skiftedes til at liste ind og rokke
med). Hvor var det fedt at være med jer og dele den oplevelse med jer.
Emilie, det er rigtigt dejligt at se dig sammen med den gruppe du går sammen med og se at
i bare hygger jer sammen. Hold fast i dem .
Når jeg tænker på dig så er der nogle ting jeg synes kendetegner dig.
Du er detaljeorienteret og planlæggende (på godt og ondt ).
Fx fødselsdags fester kan du planlægge meget detaljeret. Indtil for nyligt kunne du næsten
gå helt i opløsning når det du havde udtænkt ikke kunne lade sig gøre - men det er altså
ikke til at male fælleshuset om i en bestemt farve fordi det passer til festens tema :-). Du
har en evne til at tænke store tanker og ikke lade dig begrænse. Det er ikke så tosset.
Selvom du godt kan lide at planlægge har du heldigvis ikke brug for at planlægge alt - du
klarer også nye ukendte situationer (fx Grækenland hvor vi ikke vidste hvor vi skulle bo - det
rørte dig ikke - hvor er det dejligt at opleve at du også kan håndtere disse situationer).
Du er mild og sød og det er den side af dig de fleste ser - men du har også kant og
temperament - det er ikke alle der ser dig blive hidsig - os der oplever den må nok trøste os
med at den nok i bund og grund kommer ud der hvor du er mest tryg. Det der med at have
kant har du i dig - men du behøver ikke at skjule det så godt som du til tider gør - stå på
egne ben og stol på dig selv . Husk at det kun er døde fisk der flyder med strømmen - du kan
sagtens svømme mod den.
Du er nysgerrig - du suger til dig - du har antennerne ude. Det er fedt at se. Der er mange
situationer - fx når du besøger faster Lone og lytter til Cecilie og hendes veninder, eller for
nyligt da vi var til farmor og farfars guldbryllup. På et tidspunkt var mine grandvoksne
onkler gået op i drivhuset for at få en rigtig mandesnak. Hvor er Emilie henne? Pludseligt
kan vi se toppen af dit lyse hår i drivhus - du sidder der med lyttelapperne ude for der sker
der noget spændende.
Du kigger og lytter - du suger virkeligt livet ind. Du siger ikke nødvendigvis så meget. Men
der er vel også en grund til at vi har fået to øjne, to ører, og kun en mund .
Du er vild med at rejse. Du har rejst mange steder og rejst på mange måder. Du har fået
mange oplevelser.
Du var i Egypten mens der var ballade om nogle tegninger. Du har været på camping ture i
Italien, ø-hop med rygsæk i Grækenland, charterferie i Thailand. Du har været flere gange i
USA, osv. osv.
Din seneste rejse var med bus til Paris med ophold på et, som du siger, 0 stjernet hotel - en
fantastisk tur. Og det gjorde slet ikke noget at ledningerne stak ud af vægen i en stor
klump!
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● Det var din første storbyferie - noget du har snakket om og haft lyst til i flere
år.
● Det var din første tur alene (altså uden din mor eller din far).
Det skulle vi lige tygge lidt på, for vi synes det kom lidt pludseligt - var du allerede blevet så
stor? Jeg snakkede en del med Birgitte og Lone og andre - det er godt at kunne trække på
nogen der har været igennem noget lignende. Din mor gjorde noget tilsvarende. Og ja,
selvfølgeligt skulle du afsted for vi kan stole på dig.
Og du blev en stor oplevelse rigere - og 10 cm højere. Du har allerede luftet planer om at du
skal afsted igen næste år.
Din næste rejse bliver en rygsæk tur til Thailand her til sommer. Du rejser derud sammen
med farmor, farfar, Oliver, Tobias og Cecilie. Du starter i Chiang Mai hvor du skal bo hos
Daniel og Sunisa - din fætter og kusine i Thailand - vi andre støder til nogle dage senere. Vi
er lidt i Chiang Mai - så tager vi ud for os selv (det bliver nok lidt ø-hop) - vi må se hvad vi
finder på. Og så mødes vi nok allesammen nogle dage før vi skal hjem.
Jeg ved at du glæder dig - det gør du hver gang du skal rejse - du har virkeligt taget
ordsproget “at rejse er at leve” til dig . Det vil give dig mange oplevelser fremover.
Der er flere ting jeg kunne snakke om, men talen skal ikke blive for lang. Der er lige en ting
jeg vil komme ind på...
Din mor og far er jo skilt, og det er ikke altid let at være skilsmissebarn. Der kan være ting
du synes du mister (og det er der da også), men du er også heldig Emilie - du er heldig med
alle de mennesker du har omkring dig - du har din familie og så har fået en ekstra stor
familie. Og så har du en mor og far som sagtens kan finde ud af at snakke sammen. Vi er
ikke altid enige men det skal vi heller ikke være.
Du oplever mange måder at bo på, mange måder at gøre forskellige ting på, mange
meninger, …
Du får mange vinkler på live fra Birgitte og mig, din mor og Kim, bedsteforældre, onkler og
tanter og fætre og kusiner osv. Og du oplever at der ikke kun er en måde - en sandhed - for
hvordan man skal leve.
Jeg tror på at du har et super godt fundament - du er godt grounded - og jeg håber at du
når du bliver voksen kan se tilbage på din barndom og ungdom med en følelse af at din mor
og din far og alle de andre der er tæt på dig har holdt dig i hånden og hjulpet dig på vej ud i
livet, og at vi har drømt med på dine drømme. Men husk nu at det er dig der bestemmer
hvilken sti det er du vil følge.
Der var en Engelsk digter ved navn Robert Frost der for ca. 100 år siden skrev
“Y ou can take the road less traveled - and that can make all the difference”
(lettere omskrevet). Min fortolkning (og råd til dig) er at du kan tage en anden vej end alle
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andre - så får du nogle unikke oplevelser.
Da jeg tænke over hvad jeg skulle sige til dig sad jeg og kiggede på nogle feriebilleder. Der
var nogle billeder hvor du springer i vandet fra en klippe - det du udstråler på de billeder har
jeg brugt som inspiration til min tale (jeg har taget dem med, så du får dem bagefter). Når
jeg ser på de billeder så ser jeg en pige der har mod på livet og lyst til at springe ud i det.
Jeg ser en pige som godt tør udfordre sig selv og komme ud hvor det kilder lidt i maven.
Emilie - du er klar til at hoppe ud i livet - jeg tror på dig . Og du skal vide at jeg er der for dig.
Jeg elsker dig
Tillykke med konfirmationen
Og så vil jeg gerne have at i hjælper mig med at synge en sang. Sangen er til alle de dejlige
unge mennesker der er her i dag - til Johan og Frederik der lige er blevet konfirmeret - og
selvfølgeligt aller mest til Emilie.
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Emma, 2009 (fra mor)
Kære Emma
Tillykke med din store dag! Tillykke med konfirmationen!
Dette her er jo den første store begivenhed, hvor man kan få mulighed for at sige noget til dig
i vidners påhør. Det har jeg glædet mig til og jeg har glædet mig til at vi skulle fejre dig i dag.
Emma du er en fantastisk dejlig pige og en fantastisk dejlig datter. Jeg er stolt af, at være mor
til dig.
Du har appetit på livet, du har store følelser, du er klog og du elsker opmærksomhed.
Når du er glad, så gynger hele huset.
Du synger så vi alle kan høre det, du hører musik, så naboerne må have ørepropper i. Du
charmer, laver trutmund og stiller dig an og leger fotomodel.
Når du er sur, så fylder det til gengæld også hele huset. Og hvordan det foregår det behøver
vi ikke komme nærmere ind på vel?
Omvendt så vil jeg sige, at du på trods af din unge alder, er begyndt at kunne styre surheden,
så det ikke altid går ud over os andre. Og det er faktisk ret flot, for det er svært!
Livsappetitten fejler ikke noget. ”Mor man lever kun 1 gang” eller ”Mor det er nu jeg er ung”
er sætninger du er begyndt at slynge ud. Der skal ske noget, der skal helst være fuld gang i
den. Når du kan få lov til at være på msn, lave mad og høre musik og sende sms’er på 1 gang,
så er du i dit es. Når du har overnattende gæster, så er det ikke noget med at ligge og snakke
til kl. 02, nej, så skal I helst være vågne hele natten og drikke kakaomælk og pjatte og se
klatøjet ud, når vi andre står op. Så har det været sjovt!
Og sådan er det med dig, der skal fuld skrue på, før det er godt nok. Et andet eksempel er at
jeg prøvede at give dig penge for at løbe med hunden. Nej det gad du sku ikke efter 1 eller 2
gange var det slut. Men da jeg foreslog om vi skulle træne os op til at løbe en halvmaraton
sammen, så var du på. Knap 22 km, så var der noget ved det.
Så er der det med opmærksomhed, det elsker du. Du var det første barnebarn på både fars og
min side, så du har fra starten fået masser af opmærksomhed. Og nogle børn de bliver
generte og andre børn de stråler og optræder og du hører til de sidste. Og sådan er det stadig,
du elsker opmærksomhed og du har brug for opmærksomhed.
I dag så drejer det sig altså om dig og konfirmation
Jeg havde egentlig tænkt mig, at du skulle have gennemgået nogle prøver i dag, for at
markere overgangen fra barn til ung.
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Jeg satte mig ned og tænkte over hvad der kunne symbolisere overgangen til ung kvinde.
Hvad skal der til for at en ung kvinde, kan klare sig i livet?
Det kunne være madlavning, kan det unge menneske koge et æg? Men du kan jo lave 3 retter
mad til en hel familie, så den test har du bestået.
Så kunne det være diskussion og argumentation. Den prøve har du også bestået for længe
siden. Det er der sikkert flere der kan bekræfte i forsamlingen.
Det kunne være at lægge en pæn make-up. Men det har du jo også lært og du lærer sågar
også mig noget om hvordan vipperne skal smøres med mascaren, så de får ”sommerlook”.
Så kunne det være viljestyrke, det får du brug for. Den prøve er du i fuld gang med og
eksamen er d. 6. juni, hvor du skal gennemføre en halv maraton.
Et område kom jeg frem til, som du endnu ikke har styr på og som er vigtig for at kunne klare
sig som både ung og voksen. Det er økonomi! Du har brug for at kunne administrere penge,
prioritere hvad har du brug for, hvad må vente til senere, hvad sker der hvis man bruger alle
sine penge på en gang osv.
Derfor skal du have din egen konto og dit eget hævekort, som der kommer penge ind på hver
måned. Så skal du til selv at købe dit tøj og din make-up osv.
Så på tirsdag skal du gå ind på danske banks hjemmeside og vælge kortdesign, så vi kan
bestille et hævekort til dig.
Til sidst så vil jeg bare sige tillykke, og sige at jeg elsker dig.
Jeg synes vi skal rejse os op og udråbe et længe leve for Emma.
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Erik, 2015 (fra mor)
Kære Erik
Tillykke med din konfirmation. Det har været rigtig dejligt at opleve hvor meget du har
glædet dig til den her dag. Og du har måske også været lidt nervøs. Det kan man jo godt
forstå, for nu sidder du her og alle kikker på dig, vi lytter ekstra godt efter når du siger noget,
vi tjekker ud om dit tøj sidder godt og meget, meget mere. I kirken skete der store og vigtige
ting og eftermiddagen igennem vil folk her i lokalet fortælle dig vigtige ting som du skal have
med dig videre i livet. Så der er da også noget at være nervøs for.
Men kære Erik, det er selvfølgelig også vigtigt hvordan denne dag går men det er ingenting i
forhold til det projekt du står og skal i gang med. Projekt ”resten af livet”.
Heldigvis har du en værktøjskasse med dig med nogle gode redskaber i som du kan bruge
når du nu for alvor skal i gang med projektet. Den har vi her i lokalet gået og hjulpet dig med
at fylde uden at du måske har opdaget det. Mange af redskaberne har du også skaffet helt af
dig selv. Så burde der jo ikke være nogen problemer i det.
Men det er der nu måske alligevel. For det er lige som om du ikke rigtig selv kan få øje på alle
de gode ting du har i kassen. Eller som om du ikke selv er så sikker på at de nu også virker,
eller er gode nok. De er i hvert fald nok ikke ligeså gode som sidemandens. Og derfor kan du
være meget hård ved dig selv somme tider. Men alle vi andre kan godt se hvor værdifuld din
kasse er.
Den tålmodighed og det nærvær du udviser overfor dine mindste søstre er virkelig
beundringsværdig og ganske ualmindelig. Et helt unikt redskab, som kun findes i din kasse.
Vi andre beundrer det. Hvorfor gør du ikke?
Din kreativitet i forhold til at tegne, eller for den sags skyld skrive (se bare bordkortene) er
fantastisk. Du tegner både i frihånd og på app. Du tegner efter kammeraternes ønsker, men
aldrig en kopi. Satiriske, sjove, skæve og meget personlige tegninger. Dine kammerater
respekterer dig for det. Hvorfor gør du ikke?
Lige i begyndelsen af 7 klasse var der noget slask, men vi fik styr på det, du kom i den grad
igen og har siden lavet nogle flotte afleveringer, jeg tænker på blækregninger og de 100
siders matematik. Der var i hvert fald en lærer som blev imponeret over din vedholdenhed.
Lærerne anerkender dig for det. Hvorfor gør du ikke?
Og cyklen…., du cykler 15 kilometer de fleste dage og du har gjort det både i regn og i blæst.
Det var et stort samtaleemne på Søllested skole da du startede på det. De syntes at det var
totalt, vildt overdrevent sejt. Hvorfor gør du ikke?
Du har sprogøre. Du er ikke bare god til sprog i skolen det falder dig også nemt at
kommunikere på andre sprog med net-spille-kammerater fra hele verden. På det punkt er du
et naturtalent, men ikke desto mindre smadder-dygtig. Hvorfor kan du ikke se det?
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Du er i stand til at knytte dybe og varige venskaber. Tænk bare på Karla, I har kendt
hinanden siden I var 4 år. Og i hygger jer altid lige godt uanset hvor længe det er siden at i
sås. I har den samme skøre humor som vi andre ikke forstår. Tænk overhovedet at møde en
man svinger så godt med. Det er da super heldigt. Hvorfor synes du ikke det?
Dit indre liv, din følsomhed og dit filosofiske tankesæt er en kombination som kan sætte
meget store tanker og spørgsmål i gang. Det er til tider en pest fordi tanker og spørgsmål kan
gøre en bange og usikker. Men hvis du kan lære at styre det (og det er du allerede blevet
meget bedre til) så er det en gave fordi du altid vil være i stand til altid at stille spørgsmål og
se de ting du møder i et større perspektiv. Det kan man med fordel bruge til husbehov i sit
eget liv, men det er også en evne kunstnere, forfattere og filosoffer besidder hvis du skulle
have interesser i den retning. Jeg glæder mig på dine vegne. Hvorfor gør du ikke?
Lad os lige sammenfatte. Vi har en dreng som er stærkt på vej til at blive en ung mand. Han
er tålmodig og nærværende, super kreativ,har sprogøre og er i stand til at tage sig sammen
og være vedholdende. Desuden er han følsom, fantasifuld og filosofisk. Du vækker
beundring, respekt og anerkendelse hos os og andre. Jeg håber at du godt kan forstå at vi er
meget stolte af dig. Hvorfor er du ikke?
Men mange af de ting jeg har nævnt er slet ikke noget du tænker over. Det er bare sådan du
er. Tegnelysten, kreativiteten og sanses for sprog er du født med. Og du tænker heller ikke
over hvordan du er sammen med Alvilda, det er bare sådan du gør. Når alt det er sagt så er
du selvfølgelig også en teenager med alt det som hører med til det. Du skændes med dine
søstre, (undtagen Alvilda) du slasker med opvasken hvis du kan, du glemmer lektier osv.
Ligesom, i øvrigt, alle andre. Men ligegyldigt hvad, Vi elsker dig bare fordi du er som du er.
Med alle dine fantastiske redskaber, såvel som alle dine småfejl. Hvorfor gør du ikke?
Nu skal du i gang med det store projekt og til det skal du bruge alle dine redskaber. De er
der. Brug dem. I den proces er der kun en der kan stå i vejen for dig og det er dig selv.
Husk at du skal være god ved dig selv for det er så svært at blive lykkelig, når der er en der er
ond ved dig hele tiden.
Kære Erik, vi ønsker dig en god proces med projekt ”resten af livet” Vi elsker dig, det skal du
også gøre!
Lad os rejse os……
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Eva, 2014 (fra mor)
Kære skat
Det er let.
En konfirmationstale skal fortælle om 3 vigtige ting. Det er let.
For det første skal den fortælle at vi elsker dig, det er let- for det gør vi.
For det andet skal den fortælle at vi er stolte af dig, det er også let, for det er vi.
Og så skal den helst fortælle at vi synes du har udviklet dig til et fantastisk ungt menneske.
Det er også let, for det har du.
Så det er let at få en tale til at indeholde disse ting når det er dig den skal handle om.
Det er let gå til skole/hjemsamtaler med dig, for der er altid positive og spændende beskeder
at få med hjem.
Det er let at blive inspireret når man bor sammen med dig fordi du er så kreativ og altid lige
vil vise os din nye sang eller en novelle du har skrevet.
Det er let at sende dig afsted, på børnefestival, til København, til England eller Bulgarien,
fordi du er ansvarlig og handler hensigtsmæssigt i de fleste situationer.
Det er let at sammenbringe børn når du er en del af flokken fordi du er socialt kompetent og
empatisk (lad os et øjeblik se bort fra det de onde teen-hormoner har gjort ved din hjerne)
Det er let at ha’ småbørn når du er storesøsteren som forguder og forkæler dem.
Det er let at ha tweens når du er rollemodInger (her skal vi igen lige lade det med
hormonerne ligge lidt)
Det er let for dig at skrive musik og lyrik
Det er let for dig at sætte dig ind i nyt stof
Det er let for dig at forklare og argumentere
Det er let for dig at møde og være sammen med mennesker
Det er let for dig at finde informationer, så du kan faktisk selv håndtere det meste af det du
møder.
Når alt det er sagt så tror jeg godt at alle her forstår at det er let både at være stolt af dig og at
se at du er blevet et fantastisk ungt menneske.
Så kommer talen ind i en lidt mere alvorlig fase. Det er der hvor konfirmanden skal have
nogle formanende ord og gode råd med på vejen ind i voksenlivet.
Så lad os for et kort øjeblik forlade det som er let.
For der er jo også ting som er svære og når der er så mange ting som falder en let, - ja så er
det let at undgå dem som er svære.
Det er let at glemme at beskæftige sig med det som er svært.
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Det er let at undgå de svære ting for der er jo så meget andet.
Det er faktisk let at komme hele vejen igennem skolen, uden at få has på de svære ting. Og så
bliver det svært.
Så sørg for at tage fat i de svære ting…
Forfølg dem, arbejd med dem og rusk i dem. Hvad enten det drejer sig om faglige,
samfundsmæssige, personlige eller mellemmenneskelige ting og relationer.
Livet er svært!
Men man bestemmer selv hvordan man håndterer det. Du har en positiv tilgang og det er det
er et godt udgangspunkt til at få det bedste ud af det.
Og du er jo heller ikke alene, her til stede er 55 ressourcepersoner som jeg er sikker på at du
altid kan trække på. Du siger det selv i din sang. Da pigen ikke ser anden udvej en at springe
ud ad vinduet ringer hun alligevel til sin mor og finder måske ud af det.
Så med alle os som er til stede i dag som hjælpere, og din egen tilgang i kombination med de
kvaliter, kompetancer og evner som vi ved du har og som vi nævnte i talens indledning vil vi
sige til dig at vi elsker dig og ønske for dig at dit liv må føles let.
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Jens og Inger, 2011 (fra mor)
Kære Jens og Inger
Et stort tillykke med jeres konfirmation. Jeg glæder mig over at se jer i dag og undrer mig
over hvor de år blev af? Mine ”søde små”, er nu blevet ret storeJ.
Jeg har glædet mig rigtig meget til at holde denne her fest. Glædet mig til at fejre jer og se jer
stå her i dag. Jeg har også haft mange overvejelser omkring denne her tvillingekonfirmation.
Hvordan laver man en fælles konfirmationsfest som tilgodeser jer begge to, så I bliver fejret
hver især?
De samme overvejelser havde jeg da jeg skulle skrive denne her tale. Hvordan får jeg sagt
noget til jer hver især, uden at skulle sige det samme til den anden. Det er vigtigt for mig at få
skilt jer ad og få holdt en tale til jer hver især, om det som betyder noget for mig.
Kære Jens
Da jeg skulle skrive talen til dig, sad jeg og læste i din dåbsbog. Du var et halvt år, da du blev
døbt. Det var sjovt at se, hvad folk skrev og sjovt at der var flere der skrev om dig at du havde
dybde og at du var sød. Og det har jeg lyst til at sige lidt om.
Det med at være sød, det har du netop altid været. En utrolig kærlig og sød dreng. Du har
været sød på mange måder. Du har været sød på den artige måde, hvor du har anstrengt dig
for ikke at gøre noget forkert. Jeg har virkelig passet på ikke at skælde ud, hvis du endelig
gjorde noget der var lidt forkert, så som at glemme tiden og komme for sent hjem. Eller hvis
du har været lidt fræk sammen med en kammerat.
Du har også været sød i forhold til dine omgivelser og det er du stadig. Du er også sød ved
dem der er mindre end dig selv. Du er sød ved dyr.
Og så har du altid været sød ved dine forældre, på den måde at du altid har anstrengt dig
meget for at passe på at vi ikke blev kede af det, ved at prøve at aflæse hvad vi gerne ville
have.
Det med dybde, det vil jeg også godt sige lidt om, for du har rigtig meget dybde.
For eksempel så tænker du rigtig meget over tingene og du spørger og har altid spurgt rigtig
meget. Du undersøger tingene og du er aldrig tilfreds med et overfladisk svar. De svar man
giver til dig de skal være ordentlige og præcise. Og det mest imponerende er at du kan huske
svarene flere år efter, så man bliver altså konfronteret med det man har sagt.
Du har også altid haft en særlig følsomhed. Det kan være rigtig besværligt at være et følsomt
menneske, men hvis man tør at møde den følsomhed og blive ”venner” med den, så er den en
utrolig styrke og den giver indsigt og dybde.
Da du var lille kom din følsomhed til udtryk ved at du kunne være bange for at sove og få
onde drømme. Da du blev lidt større skulle du altid tisse når du var nervøs. Du var også
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bange for at tage på skolebytte og sådan har din følsomhed haft forskellige udtryk i de
forskellige perioder i dit liv.
Hvorfor snakker jeg nu om det? Det gør jeg fordi jeg vil sige til dig at jeg synes du er ufattelig
modig i forhold til det som er svært. Hvis du har det svært, så tør du tale om det, du tør
mærke det og du lægger strategier til at håndtere det. Det at kunne det i din alder, det er
imponerende og det var i hvert fald mere end jeg selv kunne da jeg var 13 år.
Jeg synes du er et fantastisk menneske og en fantastisk dreng. De fleste dage stråler du af
energi og glæde. Du er som regel glad og har det godt, men du kan også være rigtig mandesur
og irritabel. Du har mange kammerater, du har kæreste og så har du dit elskede fodbold.
Når jeg ser dig på dig, så bliver jeg glad og stolt. Samtidig med at du på en måde er en ganske
almindelig teenager, så er der noget ved dig, som gør at du ikke bare er en hvilken som helst
teenager. Du er en teenager som er klog på dig selv og du tør være sød og ikke bare sej og det
glæder mig på dine vegne.
Jeg vil gerne sige til dig at du er pisse dygtig til rigtig mange ting og der er meget en mor kan
være stolt af med dig, men mest af alt glædes jeg over at du er dig lige som du er
Så derfor vil jeg endnu engang sige tillykke til dig Jens.
Kære Inger
Jeg har tænkt rigtig meget over hvad jeg skulle sige til dig. Tænkt over hvad der er rigtig
meget Inger?
Noget af det jeg synes der karakteriserer dig, er bla. din evne, til at få det igennem som du
gerne vil.
Hvis der er noget du gerne vil, så er du meget insisterende. Hvis der er noget du absolut
vil, så er du ekstremt insisterende og man skal virkelig stå tidligt op for at holde fast i en
anden beslutning. Som mor har det været en stor udfordring, fordi man får lyst til at give sig
overfor dig.
Men det er også en stor gave at du har den evne, for det betyder at du kan opnå ting som du
gerne vil og som er svære at opnå.
Et lille eksempel er, at for mange år siden, da du gik i de små klasser, tog en beslutning om
ikke at ville gå i flyverdragt og skibukser om vinteren. – og det var faktisk en beslutning som
var svær at få igennem, når man har en stædig mor, som er ret fornuftig og praktisk anlagt.
Jeg kan også godt huske da du ønskede dig en pony. Det startede da du var 5 – 6 år og du
holdt fast i det ønske indtil du fik den pony, da du var omkring 10 år.
Jeg kan også huske at der var et fag i skolen, som du ikke var så god til, så knoklede du med
det indtil du blev god.
I forhold til denne her konfirmation, der har du også bare vidst lige hvordan du ville have
det.
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Og du har lavet et kæmpe arbejde for at det skulle blive som du ville have. Eksempelvis tror
jeg du har brugt 7 – 8 timer bare på at folde servietter. Og du ville folde dem alle sammen
selv!
Det samme gjorde sig gældende da der skulle laves indbydelser. De første vi lavede de var
ikke i orden, så måtte vi smide alle indbydelserne ud og så var det forfra igen indtil du var
tilfreds.
Noget andet der er med dig, er din balance og ”hvilen i dig selv”. Du hviler rigtig meget i dig
selv og det er den anden ting jeg har lyst til at fremhæve ved dig.
Det er ligesom om du har et indre rum, hvor du trækker dig ind, når du har brug for det.
Du kan være der når du er ked af det, når du er glad, når der er en oplevelse du skal
bearbejde, når du skal forstå noget osv.
F.eks. så siger Nic, at når han vil lære dig noget på klaveret, som i virkeligheden er lidt for
svært, så viser han det, så sidder du lidt og så spiller du det.
Et andet eksempel er, at når du er syg, så vender du det ikke ud af og bliver frustreret eller
skal nurses om. Du trækker dig ind i dig selv og venter på at du bliver rask.
Noget der er vigtigt for mig at sige til dig Inger er at du er et fantastisk dejligt menneske og
datter. Jeg elsker når jeg får lov til at være tæt med dig. Jeg elsker at høre om hvad der
optager dig, både hvis du er glad og når du er ked af det. Jeg elsker at se når du pjatter og går
bananas sammen med Emma eller Jens og jeg elsker at se dig når du har gjort dig klar til fest
og skal afsted med vennerne.
For mig er du noget helt særligt. Og jeg glæder mig virkelig over at se dig folde dig ud som
teenager og jeg glæder mig til at følge dig i de næste mange år på din vej fra teenager til
kvinde.
Du er og bliver skøn
Så lad os rejse os og råbe hurra for Jens og Inger.
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Josefine, 2015 (fra far)
Ja, Josefine, det med at være i centrum for folks opmærksomhed, er der jo ingen af os to, der
synes særligt om. Det kan være lidt overvældende og utrygt, men det skal du ikke lade dig
skræmme af. Du har så meget at bidrage med, så det vil være synd for alle os andre, hvis du
holder dig tilbage.
Du kan lære at håndtere at være genstand for opmærksomhed, og jeg ved, du øver dig, når
du har lejlighed til det fx i skolen. Det håber, jeg du vil blive ved med at udvikle fremover.
Det vil være godt for dig at kunne.
Du er et meget systematisk menneske. Du sætter alting i system og har gjort det lige fra du
var helt lille. Dengang var det dukker eller biler, der blev sat op på rad og række. I dag holder
du styr på, om alle har tilmeldt og betalt til blå mandag eller du rydder op fra A-Z i
tøjskabene. Selvfølgelig har du styr på, hvornår du sidst fik lommepenge, selvom det er flere
måneder siden. Jeg tror, du vil gøre dig godt som bogholder ligesom din far.
I dit forhold til penge, der ligner vi to jo også hinanden. Du rutter ikke med pengene, men
tænker dig godt om, inden du køber noget. Du arbejder hårdt for at spare op, og har allerede
sparet op til kørekortet. Hvad bliver mon det næste? Jeg håber, du vil fortsætte med at være
fornuftig med dine penge. Og ikke kun spare op, men også bruge pengene fornuftigt.
Og så vil jeg sige om dig Josefine, at du er din egen. Du ved, hvad du står for og vil ikke bare
tilpasse dig alle andres luner. Det kom tidligt hos dig. Allerede da du var 3 år, var du helt vild
med MGP sangen ”Ta’ mig som jeg er eller la’ mig vær’, for jeg er den jeg er”.
Men når det kommer til at tage beslutninger, så er du alligevel ikke helt så afklaret. Da du var
lille, var noget af det værste vi kunne byde dig, at stille dig ved isskiltet og sige, at du selv
måtte vælge. Du har stadig svært ved at beslutte dig f.eks. for, hvad menuen skal være eller
hvilken kjole du skal have på. Du træner, og øver dig, men dér synes jeg godt, du må stole lidt
mere på dig selv og din egen dømmekraft, for du ved jo godt, hvad du vil!
Der er jo også nogle ting vi ikke har til fælles. Du er f.eks. meget smuk! Og i dag er du ekstra
strålende! Trods dit smukke ydre, så er du indvendigt ikke sart. Du er mega sej! Når du har
besluttet dig for noget, så gennemfører du det.
Da du som spejder deltog i Mølleåsejladsen for første gang sank jeres båd og du måtte
svømme det sidste lange stykke i mål MED båden efter dig. Du gav ikke op. Og du blev ikke
skræmt fra at stille op igen året efter, hvor I havde lært lektien og VANDT Mølleåsejladsen –
sejt! Bliv ved med at kæmpe for det du vil opnå – så skal det nok lykkes.
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Jeg kan dog godt blive lidt bekymret for, at du snart vil indhente mig. Du løber stærkt, når du
vil. Til Måløvhøj juleløbet sidste år kom du i mål næsten samtidig med mig. Så måske ender
du med at løbe fra mig.
Du kan være meget fjollet nogle gange. Det forstår jeg måske ikke lige helt, men jeg kan se, at
du spreder rigtigt meget glæde og liv omkring dig, og det er jo herligt. Jeg håber, du vil blive
ved med at være en glad og fjollet pige, som samtidig er seriøs og viljestærk.
Josefine du skal længe leve. 3 lange og 3 korte
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Josefine, 2015 (fra mor)
Kære dejlige Josefine
Jeg har glædet mig meget til at fejre dig i dag sammen med vores familie og venner. Du har
også glædet dig, ved jeg, selvom det med at være festens centrum ikke lige er dig. Du går
gerne lidt stille med dørene, og søger kun manges opmærksomhed, hvis du har noget at
bruge den til.
Det, at du går lidt stille med dørene, gør, at det ikke er alle, der kender dine kvaliteter. Du er
en ualmindelig kvik og dejlig pige med et væld af kompetencer og nogle sociale færdigheder,
der gør dig meget afholdt, overalt hvor du færdes.
Hvis jeg skulle beskrive dig med få ord, ville det være med ordene; begejstring, humor,
ansvar og viljestyrke. Jeg kan dog ikke holde mig til så få ord, så du må finde dig i lidt
uddybning.
For at starte i den lette ende, så er du født glad. Man kunne måske ikke se det på dig, da du
var nyfødt, men sådan som vi kender dig i dag, så er jeg ret sikker på, at du trænede dit smil
fra første færd. Du har tænkt; det der, de gør med deres ansigt, når de kigger på mig, det vil
jeg også kunne. I ved, når babyer ser koncentrerede og sammenbidte ud, så tror man, de er
ved at ordne noget i bleen, men sådan var det ikke med Josefine, hun var ved at træne, så
hun hurtigt kunne lære at smile.
Tre uger tog det dig, og siden har du smilet. Hurtigt fik du styr på at grine, og det har du så
også gjort siden. Du har en helt utrolig humor og kan se noget sjovt i næsten alt, hvad du
oplever, og bidrager også gerne med sjove indfald.
Du vågner med et smil på læben hver morgen, og forventer det bedste af dagen.
Du er ikke lalleglad, og du kender også til sorg og tristhed, men du har en grundtone i livet,
som er positiv og optimistisk og som er funderet på en helt utrolig livsglæde.
Der er nogen, der siger, at de mellemste børn er tilbøjelige til at blive klemt. De er enten for
store eller for små, og de risikerer at bliver overset. Det kan gælde i andre familier, det skal
jeg ikke afvise, men Josefine, du er svær at overse, og så har du en særlig evne til at tilpasse
dig og være lige der, hvor det er godt at være.
Når det gælder om at være stor, så er du stor, og når det er lille man skal være, for at det
spiller, så er du lille. Du har en særlig evne til at se muligheder og udnytte dem til eget og til
fælles bedste. Det har bl.a. været med til at skabe de tætte bånd mellem Viktoria, Elisabeth
og dig selv. I har så megen glæde af hinanden, og folk tror jo næsten ikke på, at man kan
have næsten tre teenagedøtre, der aldrig skændes.
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Når vi har talt om denne fest, har du sagt klart, at den i hvert tilfælde ikke skulle handle om
at blive en ansvarlig samfundsborger. For du har ingen intentioner om at skulle opføre dig
voksent foreløbigt.
Det sjove er, at du faktisk har været en ansvarlig samfundsborger siden du var 2 år. Da
organiserede du, at de andre piger i vuggestuen sammen med dig skulle droppe bleen, som jo
var noget bøvlet noget. Som sagt så gjort, og pædagogerne var meget forundrede over, at
projektet lykkedes.
Da du var 4-5 år kom jeg ned i børnehuset til en forældresamtale. Jeg tænkte, at jeg nok
skulle høre om en lidt forsigtig Josefine, som var sød og stille, men næh nej. Pædagogen –
Rema- Louise – fortalte, at du var den, der organiserede de store rolle-lege i børnehuset, fik
alle med, holdt legen i gang og sørgede for at nye kunne komme med, hvis de ville. Hvis legen
gik i stå, fandt du på noget nyt.
Jeg må sige, at jeg blev overrasket. Jeg havde godt lagt mærke til, at du altid blev modtaget af
en gruppe børn, når du kom om morgenen, men at du havde den rolle, anede jeg ikke. Som
nævnt, går du jo gerne lidt stille med dørene.
Du har taget dit organisationstalent med dig op i skolen, hvor du jo altid har styr på dine ting
og laver lektierne straks, når du får dem for. I gruppearbejde er det altid dig, der tager slæbet
og sikrer, at I både kommer fra start og i mål. Da I sidste år arbejdede med Lego-League, tog
du alles grej med hjem, pakkede det i poser med navne på og lavede små talesedler til alle. Så
var du sikker på at have styr på alles deltagelse, og at det hele fungerede. Hvilket det
naturligvis gjorde.
Når du gennem dit liv har fundet på projekter – og det gør du ret ofte, så går du ”all in” med
en helt utrolig begejstring, og du formår at holde begejstringen hele vejen.
Her kommer det med viljestyrken ind. Når du sætter dig noget for, så stopper du ikke, før du
når målet. Tingene skal gøres færdigt. Det gør ikke noget, at det bliver surt - du holder
energien oppe. Det gælder også, hvis der er noget, du gerne vil kunne, så træner du, til du
kan.
Jeg begrænsede mig til 4 ord fra start, og det var for ikke at flashe ordet ”kærlig” for meget.
Jeg risikerer bare at få alt for våde kinder, hvis jeg gør for meget ud af den side af dig. Men
du er meget kærlig – det har alle os, der er tæt på dig, stor glæde af. Så har jeg ikke sagt for
meget.
Jeg er nødt til også lige at nævne ordet balance. Du hviler i den grad i dig selv. Du er så
utrolig god til at gå på kompromis, for at finde muligheder med andre mennesker, men hele
tiden ved du, hvor du har dig selv, og hvor dine behov og grænser er. Det er så trygt og godt
for os andre, at du udviser sådan en ro og balance, og det er noget, som jeg håber, du vil
kunne holde fast i. Du læste fornyligt bogen ”Den hundredårige, der kravlede ud af vinduet
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og forsvandt”. Du faldt for den gamle mands udtryk: ”Det er som det er, og det bliver som det
bliver”, og det rummer ret godt din pragmatiske indstilling.
Josefine, du har taget ansvar og søgt selvstændighed siden du var helt lille. Ville selv tage tøj
på, ville ikke køres i klapvogn - ville hellere gå selv og ville bestemt ikke holde i hånd på
gaden. Som større påtog du dig mange huslige opgaver, og du var kun lige fyldt 13, da du fik
dit første job hos Kirstine.
Så uanset hvordan du vender og drejer det, så ér du en ansvarlig samfundsborger, og det kan
vi da ligeså godt fejre, når nu vi er i gang.
Det, der måske i virkeligheden kunne bekymre dig, er tanken om, at skulle lægge pjatteriet
på hylden. Du frygter måske, at det med at være voksen er uforeneligt med humor og
begejstring. Det håber jeg ikke, det vil være for dig. Jeg håber sådan set heller ikke, at det er
det, du oplever omkring dig.
Jeg håber, at du vil kunne holde fast i din livsglæde og din begejstring, og at du vil fortsætte
med at bruge din store viljestyrke til at opnå, hvad du ønsker dig. Med den fine balance, du
holder mellem seriøsitet og humor, kan du nå du langt og have det sjovt undervejs.
Jeg vil håbe for din omverden, at du vil åbne lidt mere for posen og tage lidt mere af dens
opmærksomhed, fordi du har så meget at byde på. Der er mange, som kunne have glæde af at
blive inspireret af dig. Jeg synes, det er meget tiltalende, at du ikke søger opmærksomhed for
opmærksomhedens skyld, det er der så mange andre, der gør, men når du tager ordet og
sætter gang i fælles aktiviteter, så beriger du de fællesskaber, du er en del af.
Du kender dine egne kvaliteter, men forstår nok ikke helt endnu, hvor stor værdi de kan have
for din omverden. Dér har du og verden noget til gode.
Det er med stor glæde og stolthed, at jeg er med til at fejre dig i dag, og jeg glæder mig over at
have beriget verden med dig. Du vil bidrage til at gøre den til et bedre og sjovere sted at være.
I 15 år har det været far og jeg, der har sat dagsordenen i dit liv. Nu er det mere og mere dig
selv, der sætter den.
Vi synes, du skal have vores historie om, hvordan dit liv er forløbet indtil nu, så det har vi
samlet i disse tre fotobøger, der fortæller historien, som vi har oplevet den.
Og så vil jeg gerne bringe et lille reklameindslag. I aften mens der drikkes kaffe, kan man se
verdenspremiere på dokumentaren; ”Josefine 2 år”. Jeg må advare om, at der vil forekomme
nuttede scener.
Jeg ønsker dig al mulig lykke, og glæder mig til at følge dit liv og din videre færden.
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Karen Marie, 1997 (fra far)
Idag har du taget en stor beslutning. Du har sagt ja til at blive konfirmeret.
Det er et ja til en kristen tro. Det er nok det sværeste at sige ja til. Det er svært
at tro på noget usynligt og eventyragtigt.
Men konfirmationen er også et ja til den kristne kultur og livsform, det skal du
være glad for at have valgt. Den danske kultur og lovgivning bygger på kristne normer.
Af min Far som du også har kendt, har jeg lært at kristendom bygger på kærlighed
til alle og tilgivelse. Alle mennesker tvivler og begår fejl, alle har brug for kærlighed,
trøst og tilgivelse.
I gamle dage var konfirmationen også et skridt ind i de voksnes verden, et farvel
til barndommen. Heldigvis er skellet ikke så skarpt i dag.
Den unge konfirmand fik ofte en rejsetaske, for nu skulle hun ud at tjene og
klare sig selv. Du får her en taske med inspiration.
En hat hørte til den voksnes påklædning. Du får i stedet et tørklæde. Det er vigtigt,
at du tør møde livet med et friskt og åbent sind.
En lille toilettaske, den er sort og hvid, sådan er livet også. Der er mørke triste stunder
og de lyse dejlige.
2 stykker sæbe - for renlighed er godt.
En solsæbe, fordi humøret er bedre når vejret er godt. Du kan selv, som menneske
gøre dit til at solskindsglæden fylder mest i dit liv.
En måneskindsssæbe, Vær ikke bange for mørket selvom du ikke kan se. Mød livet
som det kommer - løs de nye ukendte opgaver og lær af de nye erfaringer.
Der et spejl. Du skal smile til verden og den smiler igen.
Neglelak og læbestift. Slå ikke igen når noget går dig imod, du skal heller ikke
vende den anden kind til. Brug din sunde fornuft og argumenter for din ret.
En kam. Sørg for at du ser godt ud. En sund velplejet krop giver en sund sjæl.
Et viskestykke. Livet er fuldt af pligter og trivielle arbejdsopgaver. De hører med til at give
dagligdagen sammenhæng, og glæde ved at gøre omgivelserne hyggelige.
(skrevet med håndskrift)[Men husk også at give dig lov til leg og dovneri]
Der er 2 venindearmbånd. Du skal selv sørge for at få mange venner, du skal
selv gøre noget for at pleje venskabet og bevare det. Vi ved at du kan. Siden du
var ganske lille har du og Stine været veninder Du tog det første initiativ ved,
at rulle dig over hende og kysse. Siden er I kommet fint ud af de sammen selvom der
ofte går måneder imellem at I mødes.
Den Sidste gave er en flyvermaskine Du og Stine har begge rødder i
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Krebsefamilien. Rejselyst og oplevelsestrang ligger i blodet, og du er ingen undtagelse
Brag de muligheder du får til at møde nye udfordringer
Husk alligevel at lægge mærke til de små glæder og hændelser, der sker lige nu
og hver dag. Sig tak til livet, tak for at du er til og er med til at præge tilværelsen.
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Kristian Emil, 2014 (fra far)
Kære søn!
KONfirmation - men også en TRANSformation og en TRANSITION
Du er igennem det seneste år gennemgået mange, synlige – for alle jer her i dag – og meget
mærkbare – for mor og mig, som har fornøjelsen af at omgås dig hver dag
Og en transition – en overgang – fra barn til voksen
Til min egen konfirmation synes jeg det var noget sludder alt det der med at ”træde ind i de
voksnes rækker”
Men jeg var altså også et helt år yngre, og havde så vidt jeg husker ikke nået den fysiske
udvikling, som du er undergået – netop fra du var 13 og til i dag, hvor du er 14 ½
I dit tilfælde er der nærmest tale om, at du har undergået en FORVANDLING
Fra vores lille, søde dreng - til en lang lemmedasker
En dvask, momentant hjernedød, teenager
- kort sagt en dreng, som er blevet større, og som er i færd med en udvikling godt på vej til at
blive en ung mand - og her taler jeg ikke kun om, at din stemme er blevet dyb, at du har fået
hår nederst på ryggen – både foran og bagpå – og at du også er vokset en størrelse i
underbukser….. (LOL)
Eller at du at din højde nærmest er eksploderet, så du i dag faktisk er lige på grænsen til at
være højere end mig….
Som lille var du ubetinget cute
Du var sen i din udvikling – lærte først at gå som halvandet-årig
Det første ord, du ytrede, var ”bjerg” (efter ”Langt ud i skoven lå et lille bjerg…. Som vi havde
sunget for dig sammen med I en skov en hytte lå og alle de andre….)
Kærligt mente øgenavne fik du tidligt – PANSE blev til MANSE, og af pigerne senere
erstattet af Bulder og sikkert mange andre Skipper, Fister osv. osv.
Som to-et-halvt-årig var du med på ro-tur i Frb. Have – og vi var allerede gået i gang med at
opdrage dig, og forklarede så, at man skal huske at sige tak: Hverken pigerne eller mor og
jeg glemmer, da du lille purk steg ud af båden og sagde til vores skipper: ”- Det var en dejlig
tur, vi fik!”
Og da du fik mæslinger og var ganske hårdt medtaget og mærket af sygdommen i nogle dage,
og så kom i bedring, og vi spurgte til dig: - Hvordan har du det? - hvortil du svarede (som
tre-årig): ”Jeg har det bedre godt”
Vi behøver ikke familien eller vennerne til at gøre os opmærksomme på, at vi har dyrket
vores lille purk hæmningsløst – det ved vi godt! - og det vil derfor heller ikke overraske
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nogen, at disse vendinger, som kom lige ud af dit lille hoved, fandt deres vej ind i familiens
ordforråd…
Du har altid haft et jernhelbred: Næsten aldrig været syg.
De få undtagelser har til gengæld været markante: Mæslingerne, et par lungebetændelser, da
du fik mandler og polypper fjernet (og den bamse, som Trygfonden uddeler til alle børn, som
bliver indlagt på landets hospitaler, blev til din ”Theo”) - da var du virkelig sølle --- og selv
ikke den trøst, du havde set frem til før operationen, nemlig at du kun måtte drikke kolde
milkshakes og spise is i et par dage, var noget værd i praksis: Efter 8 is sagde du stille til mig,
som var hos dig før, under og efter (fordi mor ikke er så god til sygehuse) – da naboen på din
stue fik serveret chili con carne… - Åh far, bare jeg ku’ spise rigtig mad - så måtte naboen
godt få mine is…..
Og så senest i efteråret, hvor du blev ramt af en slem virus, og for første gang nogensinde var
fraværende fra skolen en hel uge (med fyrre i feber i mange dage), før infektionen fortog sig:
Og hvor du med din lille spæde drengekrop tabte 4, 5 kilo på de ti dage….!!
Du har et godt sovehjerte, har aldrig sprunget morgenmaden over – not ever – får stadig den
dag i dag madpakke med hver eneste dag, og indtil begyndelsen af 8. klasse også
skolemælk….
Og så er du glad for motion: Fodbold opgav du tidligt, fordi der var for mange tekniske
øvelser og for lidt bold-spil – tennis lige så – men badminton spiller du nu på femte år
vinteren igennem, to gange om ugen, og i skolen er idræt et af dine ynglingsfag.
Så rent fysisk har du virkelig haft en nærmest smertefri vej igennem barndommen med kun
de nævnte få sten i vejen – og med flere timers søvn end gennemsnittet af børn på din alder
– og det er som bekendt i den dybe søvn, at der udskilles væksthormoner, så det forklarer jo
en del….
Golfen er dog den sport, du har dyrket længst og mest seriøst: Fra du fik en 9-er og en putter
i sommeren 2007, og til i dag, hvor du spiller i handicap 5,5, og er blevet udtaget til klubbens
elitehold – sammen med kun tre andre juniorer og 14 granvoksne mænd, heraf de to pro’er.
Du er sjov: Du har for længst udviklet en fin sans for humor, fra det tørre og til det
sarkastiske og direkte grove, hvor du kan give lige så meget, som du tager imod…
Vi har gennem årene set de fleste satire-serier i tv: Drengene fra Angora, Pigerne fra
Vestegnen, Normalerweize, Rytteriet, Krysters Kartel - og de har inspireret til imitation, og
mange vendinger og karakterer er derigennem bragt ind i vores dagligdag: Du vil glæde
gæsterne i dag med at give den som Jørgen Leth, når han fortæller om Tour de Francerytternes tissemænd; når du giver den som den utålelige Nalle; eller Sanny og Jeff…… Du
har en meget fin fornemmelse for sprog, for de karakterer, som du kan gengive, og for at
spille skuespil og gå ind i en person… - Og det hænger også sammen med, at du er
musikalsk: Har gået til spil i tre-fire år, men holdt en selvvalgt pause i år, men fortsætter
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formodentlig næste år…. Og så har vi også fornøjelsen af at høre dig synge i badet, og øve
dig på farmors klaver eller på keyboardet…. Det er fine kvaliteter, både humoren og
musikaliteten, fordi de hører sammen med en søgende og åben indstilling til verden og til
mennesker, og en nysgerrig interesse for det, der er derude….
Som person er du umiddelbar, åben, søgende og venlig
Du er også ærlig – nogle gange lige lovlig ærlig: Igennem et par år måtte mor og jeg lade
være med at fortælle dig, hvad vi gav hinanden i julegave, fordi vi ikke kunne være sikre på,
at du kunne holde på hemmeligheden: Og når du og jeg har holdt herre-hygge-aften, hvis
mor har været til netværk, og du har fået lov at hente en pose chips, eller vi har delt en
Marabou - så er det sket mere end én gang, at mor dårligt har nået at hænge frakken på
plads, før du frivilligt har bekendt, at ”far og jeg har spist chips og drukket cola….” - Jeg
håber, at jeg efterhånden har fået lært dig advokatens ”three shades of truth”: There’s the
truth, the whole truth, and nothing but the truth: Og selv om vi har lært dig, at man aldrig
må fortælle en løgn, så er det ikke ensbetydende med, at man per refleks eller automatik skal
plapre ud med alle mulige forhold, og helt uopfordret skal bekende diverse handlinger og
gerninger, som verden var bedst tjent med, at man holdt for sig selv….
Du snakker meget – og hér var det kun et spørgsmål om milli-sekunder, før de af gæsterne,
som har drukket mindst – og/eller er skarpest i pæren…. Okay, da, så var det kun et
spørgsmål om et par sekunder eller fire, før de fleste af jer tænkte - og som ventet de af jer
med mindst pli - fik sagt det højt: - Og hvor har han mon det fra? / eller ”han sku’ nødigt
snakke”
Min far sagde om mig, da jeg var ganske lille: Den dreng har munddiarrhé, men jeg ville
ønske, at farfar havde fået lov at møde dig, så kunne han have afgjort hvem af os to, der
snakker mest… - Jeg er nok faldet lidt af på den, og er nået dertil, at jeg kan blive træt af at
høre mig selv snakke…. Så jeg holder lange pauser, hvor jeg ikke siger noget som helst: Dér
er du ikke nået til endnu, junior!!!
De seneste tre vintre har mor, du og jeg fundet en fritids-syssel i den mørke tid: Vi lægger
puslespil! - Vi har prøvet alt fra 500 til 2.000 brikker, men er nået frem til, at 1.000 brikker,
max. 1.500, i et state-of-the-art Ravensburger med et smukt motiv passer os bedst – så
sidder vi tre dér rundt om sofa-bordet, mens jeg spiller musik – som en indoktrinering af
min unge, modtagelige søns åbne sind: Beatles, Simon and Garfunkel, Dylan, Creedence,
Abba - alle klassikerne fra 60’erne og 70’erne - og sågar Skousen og Ingemanns Herfra,
hvor vi står – så du til min store glæde af og til i brusebadet synger Sol går op, sol går ned –
vi længes efter fred…. - men mens vi så sidder der, vi tre nære kære, og hygger os, så står
munden ikke stille på dig, knægt: Du snakker og snakker og lader gumpen gå: Det er ikke,
fordi det ikke er interessant og relevant, hvad der kommer ud – men en gang imellem melder
spørgsmålet sig: Skal de stemmebånd aldrig have et velfortjent hvil…..?
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Og når vi så har sagt godnat, og du falder i søvn i værelset ved siden af os, mens vi læser lidt,
så skulle man måske tro, at mundtøjet endelig får et hvil - men NEJ: Mellem 30 og 40
minutter efter, at du er faldet i søvn, så begynder du at tale i søvne! Hver aften! - Noget af
det er nonsens, og vi ligger ikke og lytter, men en gang imellem kommer der brudstykker ud,
som giver mening: ”- Nej, Frederik: Gå kort og chip ind til greenen!” - eller ”Mere K på,
Søren: Dø, Minions!” - Så hvis det er rigtigt, at muskler trænes ved at blive brugt, så er du
blandt nationens mest veltrænede, når det måles på stemmebåndene….
Du har stået fremme i køen, da der blev uddelt talenter: Du er blevet en høj, flot fyr, og du er
overordentlig godt begavet…
Mor og jeg har ikke tænkt så meget over det, men vi fik måske et lille varsel, da vi afleverede
dig i børnehaveklassen, og lederen bød dig velkommen, hvorefter du sagde: - Må jeg give dig
et spørgsmål: Hvilke to tal giver tilsammen 100? - Jens Ole måbede noget, du var fem år:
Umiddelbart derefter kørte du med tog med mormor et par gange, og en dag havde du af dig
selv knækket koden med bogstaver: Du kunne læse, at der stod Vedbæk og Skodsborg…. før du kom i skole….
I sjette og syvende (og nu i ottende) klasse har du så udviklet en stigende interesse og flair
for matematik, fysik og kemi: Udover, at det for mig personligt var foruroligende, fordi jeg er
det mest sproglige, man kan finde, så jeg først overvejede, om vi var ovre i ÆL § 3, stk. 2
(Pater est, quem Nuptiae demonstrant), eller der var tale om en rent genetisk mutation… så
var det bemærkelsesværdigt, og jeg blev nok for alvor klar over, hvor det bar hen, da du
ønskede dig Matematikhåndbogen i julegave! - Æblet falder sjældent langt fra stammen,
siger man, men i dit tilfælde er pæren altså faldet et godt stykke fra hesten….
Apropos talent: Den 6. december 2013 blev Pisa-undersøgelsen omtalt i landets aviser, og
Jyllands-Postens journalist havde valgt den vinkel at finde undtagelserne, dvs. de børn, som
klarede sig godt til trods for, at de gik i folkeskolen, og sådan gik det til, at du prydede
forsiden af Jyllands-Posten – med dit nano-teknologi-hold, hvor du sammen med et dusin
andre udvalgte talenter fra primært 9. og nogle få fra 8. klasse tog universitetets glæder på
forskud og dyrkede nano-teknologi på Kbhs universitet – og sluttede forløbet af med en
studietur til Paris, hvor Synkrotonen accelererer partikler og giver mange muligheder for at
studere og undersøge - og hvor du fik skærpet appetitten på de kommende års rejse, hvor
du skal udforske en del af verden, som vi andre ikke kender meget til: Vi kan nok alle
sammen huske, at vores forældre på et tidspunkt ikke længere kunne hjælpe os med
lektierne, fordi vi selv var blevet dygtigere end dem. Men i dit tilfælde er det punkt allerede
passeret, når det drejer sig om matematik, fysik og kemi….
Da onkel Morten til sin fødselsdag havde inviteret os på middag på en restaurant i KBH, og
du fik lov at smage lidt på øllet – det var en øl-menu…. - sad du og fortalte og forklarede
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Lone og mig, som du sad imellem – om de kemiske formler for alkohol, og den molekylære
sammensætning…..
Hvad der kommer til at ske på din videre færden de næste 10 år må tiden vise: Du ved godt,
at du ikke er - og aldrig kommer – i den situation, at du skal indfri nogle af mors eller mine
ambitioner, hverken vores egne uopfyldte, eller nogen, vi har på dine vegne: Der hviler ikke
noget pres eller forventninger på dine stadig smalle skuldre: Vi har kun et ønske for dig,
nemlig at du må få et langt, sundt og godt liv, med styrke og kraft til at klare de udfordringer
og den modgang, du bliver udsat for, og så det håb, at du i overvejende grad må være glad den forventning, vi har til dig, er, at du opfører dig ordentligt, og fortsat vil udvikle dig til at
være et godt menneske, og have overskud til at være opmærksom på andre omkring dig, og
være ydmygt taknemmelig for alt det, du indtil nu har fået …. Mere beder vi ikke om!
Men vi har sagt, at ligesom ingen er forpligtet ud over deres evner, så bør man til gengæld
kunne forvente, at de, der er så heldige at have evner, også gør en indsats for at anvende dem
– men hvad det så for dig fører til, vil vi følge med glæde og spænding – og altid være der for
dig og støtte dig, når du har brug for det…
For tredive år siden ville jeg nok have fået et afasi-slag, hvis nogen havde sagt, at en af mine
livsarvinger skulle blive ingeniør, men nu har jeg vænnet mig til tanken om, at det kan blive
en realitet: Din flair, din interesse, dit engagement, og dine åbenlyse anlæg for
naturvidenskab har for længst overbevist mig om, at det er den rigtige vej for dig… - Et år
for tidligt var du på en-dags-visit på Rungsted Gymnasium, og efterfølgende var du med mor
og mig deroppe for at blive klogere på, hvad der bedst passer til dine interesser: Science
classic, bioteknik, science innovation…. Det finder du ud af i god tid i løbet af det
kommende år… - nysgerrighed, videbegærlighed, og interesse for al den spændende viden,
som ligger derude, vil helt sikkert være med til at give dig nogle fantastisk spændende år – så
må vi håbe, at du forstår at udnytte tiden rigtigt, så der både bliver plads til
naturvidenskaben, golf, badminton, vennerne, computerspil, og piger (efter intro-dagen
sagde du vist til mor: Der var rigtig mange rigtig lækre piger… - og til mors bemærkning, om
at de vel var ældre og derfor ikke ville lægge mærke til dig, var din respons: - Nej, men det
kommer de til!)
Da du var mindre, sagde jeg en gang imellem til dig, at du var min bedste ven: Det er
selvfølgelig noget sludder at sige for en voksen mand til en lille dreng, og fra en far til sin søn
- men på mange måder er der alligevel lidt om det, for vi har en fortrolighed og en nærhed,
som jeg tror er få forundt – både fædre og sønner. - Selv om vi kan hakke på hinandne – når
du synes, at mine fikse ideer, min senilitet eller grumpyness tager overhånd – og når min
tolerance passerer smertegrænsen over for en momentant hjernedød teenager, når tænd-ogsluk-knappen bliver slået fra din hjerne, og du ikke engang kan huske, hvor du tænder igen…
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Nåh, det tænkte jeg ikke på….” - SÅ har vi et særligt bånd og en særlig forståelse: Mor ER
den bedste i verden – generelt, og også i dit tilfælde, og der er mange områder, hvor det
naturligt er hende, du har søgt, og søger… men det sker ikke så sjældent, at vi to forstår
hinanden med det samme, selv når mor ikke lige fanger den: Som de siger i reklamen: Der
er så meget, kvinder ikke forstår….
Og så har vi vores eget lille spil kørende: JOHN - når du er John, og jeg er John, så er vi for
en stund ikke kun far og søn – en teenager og en midaldrende mand – så er vi John og John,
partners in crime, med en særlig tone og et indforstået fællesskab.
Kristian Emil: Du er en fornøjelse og en gave at have som søn: Mor og jeg taler ikke så
sjældent om, hvor priviligerede og heldige vi er ved at have fået dig: Når vi nu kun har haft ét
fælles skud i bøssen, så kunne vi ikke have været heldigere…. - Da vi var med dig i kirke til
den første gudstjeneste med den nye præst, Kasper, og hilste på ham første gang, sagde han:
- Og det må så være KEs stolte forældre: hvortil jeg spontant udbrød: Nej, jeg er fra
Nordjylland, og dér er vi ikke stolte: Men vi er dybt taknemmelige!
Så kære Kristian Emil: Søn: Junior: John: TAK!! Og tillykke ! og SKÅL!
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Michelle, 2015 (fra mor)
Kære Michelle
Så blev du konfirmeret.
Klicheen om at konfirmationen er lig med indtrædelse af de voksnes rækker er både
fortærsket og decideret usand. Det at blive voksen består helt indlysende ikke af èt skridt –
men er summen af mange.. Og lad os lidt mere på det rene: Konfirmation er bekræftelsen af
dåben – en bekræftelse er en bevidst handling, som forudsætter at man som minimum kan
løfte sit hoved selv.
Bevidste handlinger kræver overvejelse – og Michelle – du er jo nærmest født med løftet
hoved..
Både dåb og konfirmation er ene og alene dit valg – og jeg respekterer, at du har taget stilling
til et tilhørsforhold til kirken og åbnet dig mod en form for åndelighed.
Jeg håber og ønsker for dig, at du altid vil kunne beherske balancen mellem netop de to
kamphaner: - altså det at tage stilling og være åben.
Lad os også lige få noget andet på plads: For det med åbenhed – det er altså ikke-gældende i
forhold til emnet Mokai og Barcardi breezer. Det er stillingtagen til gengæld. VORES vel at
mærke!
For konfirmationen betyder som nævnt ikke, at du nu er voksen. Den symboliserer at du er i
gang med en årelang transformation fra barn til voksen. Når jeg taler med andre
teenageforældre om børns løsrivelsesproces, så hører jeg, at mange så at sige er nye i
trafikken… Det er jeg ikke.. For du har altid været et kraftfuldt barn, der med din respons og
ageren lige siden du var helt lille har mindet mig om, at løsrivelsen var i gang. Første gang
jeg husker påmindelsen, var da du som baby selv vendte dig væk fra mit bryst, som om du
sagde: ”Tak mor – det rækker, som du sikkert har bemærket har jeg fået op til flere tænder –
og jeg vil faktisk gerne ha rigtig mad nu.. ”
For så tydelig er du, Michelle. Og ligeså tydeligt har du altid mindet mig om, at du er din
egen.
Gennem din opvækst har jeg løbende skrevet om dit liv, - om hvad du er optaget af, om sjove
situationer og din udvikling. Subjektivt som det er, siger det måske i virkeligheden mest om
min måde at forholde mig til dig – og være din mor på…
Men her er i hvert fald et par nedslag, der vidner om, hvor tidligt jeg blev bevidst om din
løsrivelsesproces.
Oktober 2002 – Michelle knap 1 år, - lige fået brev om snarlig vuggestueplads. Jeg skriver:
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Først blev jeg glad, for mange løse ender blev hæftet, da jeg snart skal starte på job igen.
Derefter blev jeg ked, for jeg er slet ikke indstillet på, ikke at skulle være sammen med dig
hver dag og hele tiden. Har haft dig som en forlængelse af mig i lang tid – i hele dit liv – og
har ikke behov for at aflevere dig til fremmede. Far trøstede mig, og mindede mig om, at du
til gengæld netop er klar til nye udfordringer, til andre børn og større sammenhænge. Det
ved jeg godt. Og du vil tydeligvis gerne bevæge dig både frit og vidt omkring og opdage
verden. Tænk, at man som mor allerede skal støtte sit ikke engang 1-årige barn i sin
begyndende løsrivelsesproces – i at bevæge sig udi verden.
I samme periode er Tante Tina og jeg i teatret, og jeg modtager følgende sms fra far:
”Michelle står alene og klapper” Dengang skrev jeg:
Jeg fik stolt tårer i øjnene, og tænkte med ét, at når du snart kan gå, så bliver du aldrig mere
lille. Aldrig mere min lillebitte musseskat, jeg selv har lavet og selv har født, og som kender
mit åndedræt fordi du er vokset af mig.
Men snart går du selv - og min fornemste opgave er at lade dig gå.
Se - det var den kærlige og blide del af de erkendelser jeg har gjort mig om din opvækstmission – som jo er at gøre dig uafhængig.
Og Michelle, - du er - og har altid været - knivskarp til at skelne mellem og sætte ord på, hvad
du har brug for, og ikke har brug for. Du har altid haft et stærkt drive og vidst hvad du selv
mente og ville. Et eksempel på det – blandt mange – er, da du var tre år, og du og Daniel
skulle til fastelavn sammen. Vi havde allerede dengang en velassorteret klæd-ud-kasse med
masser af prinsesse- og fe-tøj. Problemet var bare at du hverken ville være fe eller prinsesse
– du ville være Superman. Selvfølgelig ville du det!
Men nu var sådan, at din mor ikke var (eller er) tilhænger af overforbrug, ikke at forveksle
med at være nærig – og derfor - af sparsommelige som praktiske årsager - holdt jeg
vedholdende fast i, at du altså måtte være fe eller prinsesse.. Og det ku der ikke rokkes ved..
Og det blev da også en udmærket fastelavn - Jeg har et billede af det her.. (!!) (Michelle som
supermand)
Som sagt - også som lille var du kraftfuld, - og kvik, lærenem og skarp særlig til det med at
overføre situationer fra en kontekst til en anden. Det var vi jo 1 mio. eksempler på.
Fx da du kun var 1½ år, da en pædagog i vuggestuen – lidt undrende fortalte: Hver gang
Michelle ikke har tøj på – fx når hun har været på toilettet, så stiller hun sig op med en arm i
vejret – og pædagogen tilføjede prøvende – det lyder som om hun synger ”STOP in the name
of love…” J
Eller da du var 4 år og far lærte dig at tale sort.. Vi troede fejlagtigt at du blot lærte ordene og
lydene udenad, men gang på gang viste du udpræget forståelse for timing. For senere, da vi
sidder i bilen, stillede du far to spørgsmål, som han svarede på. På dit tredje spørgsmål
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blandede du erfarent relevante ord fra samtalen med sort snak – og far faldt durk i sin egen
fælde – hvorefter han imponeret jublede over din snilde.
Jeg kan sagtens prale af, hvor kvik du både var og er – det er helt gratis.. Men ingen kan
spejle mig som dig, - det er til gengæld ikke gratis – for det kan føles som en decideret
røvfuld…
Men det er altid fortjent. Som når du belærer mig tilbage om alt det, jeg har prædiket for dig
- fordi jeg ikke selv er færdig med at lære det…
Og når jeg har samlet mod til at tage det ind, så bliver jeg altid klogere på mig selv, - og på
dig - på hvilken mor jeg gerne vil være – og på hvilken du har fortjent.
Mussepige, musseorm, mussepigeskat, musseskatteMichelle, mussekukkuboogaloo – og nu
Michelle D, - kært barn har mange navne – og vi kommer ikke udenom Arranger-Orla..
Dit organisatoriske talent er temmelig imponerende, - særlig i betragtning af det langt fra er
færdigudviklet. Det er mit håb at du er klar over din begavelse, Michelle – ikke blot her, men
på SÅ mange områder.
Og som Emsig-mor er det selvfølgelig også mit ønske, at du mere bevidst vil konvertere
brugen af din eminente klæbehjerne (mht sangtekster og citater fra Anden-shows) til
skolebrug..!
Med ønsket om al det bedste i dine videre skridt mod voksenlivet – vil jeg vil nu overrække
dig en flaske champagne. Ikke fordi du skal drikke den – endnu.. Men fordi den er fuld af
symbolik.
Og du har faktisk selv vundet den (i bankospil på Fuerte Ventura) hvorfor den først og
fremmest symboliserer held(skilte på flasken). Et godt liv kræver også held. Men man skal
spille, deltage, være tilstede, byde ind som forudsætning for at vinde. Men det vigtige er vilje
og lyst til at deltage.
Champagne er selvfølgelig også lig med glæde, fest og fejring, og jeg ønsker for dig, at der
altid vil være masser at fejre. Kunsten er at have blik for små som store sejre – og små som
store fejringer – og ikke mindst små som store øjeblikke.. Det ved jeg du har blik for.
Fejringer er lysende bakketoppe i vores livs landskab. Men det er mellem disse bakketoppe
størstedelen af vores liv foregår – og her det seje træk sker – og her anledningen til fejringen
skabes.
Sidste symbol jeg vil hive ud af champagnen er samvær og fællesskab, for det er helt
afgørende at man har nogen at dele den med. Og Michelle – du er omgivet af dejlige
velmenende og givende mennesker, der elsker dig. Mennesker der altid har været der og
villet dig - og mennesker der er kommet til senere, men som ikke vil dig mindre af den
grund. Du er privilegeret at have en omfangsrig familie med meget nære relationer, og som
bonus har du en samling rigtig vigtige voksen-venner som du har tæt familiær tilknytning til.
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Dertil kommer vores venner og deres børn, som du er vokset op sammen med, og ikke
mindst dine veninder som også betyder rigtig meget for dig..
Det bibelcitat du havde valgt i kirken i dag, bekræfter mig i at du både er bevidst og
taknemlig for hvad du har – og fortsat vil gøre dig umage med at passe på alle dine relationer
– for de er guldet i dit liv.
Jeg vil altid være din mor – og jeg vil fortsætte med at udfordre dig, ligesom jeg ved du vil
udfordre mig. Jeg vil fortsætte med at sige NEJ, når du vedvarende spørger, om jeg ikke
synes du er blevet smidig… Til gengæld vil jeg ikke længere tage dig med på råd, når jeg
prøver tøj – og jeg vil aldrig mere spørge dig om jeg har bamserøv i nogen som helst bukser,
for nu ved jeg, at du ved, at der som skrevet står i biblen, at man ikke må lyve…
Da du var 4 år, sad du og far i sommerhuset og skuede ud over havet, og du sagde:
”Herfra kan man se hele verden. Det er ærgerligt man kun må gå til navlen…”
Du må gå lige så langt du vil, Michelle – så længe du kan svømme.
Tillykke med konfirmationen min (og din) helt egen Michelle skat.
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Mikkel, 1999 (fra mor)
Kære Mikkel
Så blev du endelig konfirmeret og fik gaver og nu sidder vi så her for at fejre at du er på vej
ind i de voksnes rækker. Da Jens blev konfirmeret for et par år siden havde vi skrevet en sang
til ham. Det tænkte vi også på at gøre til dig, men da du jo ikke er synderligt
musikinteresseret — og vi egentlig heller ikke er særligt musikalske — ville vi prøve noget
andet i dag, men hvad... Pludselig slog det os, en læsehest som dig, skal da have en historie.
Og til en rigtig historie hører der billeder og tegninger, så derfor har vi medbragt lidt
teknologi, (tænd for overhead og vis 1. slide) så alle kan se, at selv som spæd læste du.
Da du blev lidt større fattede du interesse for det der var i fjernsynet, hvem husker ikke
"Motormus fra Mars", du synes i hvert tilfald at de var de sejeste, og da du skulle have nye
vinterstøvler, kunne det selvfølgelig ikke være andre end (slide 2) Motormus støvler — godt
at din farmor havde tid til at lede efter sådan nogle.Nu skal vi jo ikke glemme dit forhold til
din bror, - det er som alle søskende forhold, præget af både kærlighed og had... Men som
oftest legede og leger i pænt, men der har selvfølgelig været nogen "smuttere" som dengang i
legede riddere med skjolde og svær (slide 3) og du søndag morgen endte med hul i hovedet
på skadestuen. Helt så slemt gik det ikke, da jeg "brækkede din hals" med en rullekravebluse.
Omkring samme tid blev Henrik en del af familien, og jeg husker så tydeligt en dag, vi — i
den gamle Fiat 127 (den med indbygget vand i bagerummet) —blev stoppet af en
motorcykelbetjent. Du gjorde store øjne, da jeg rullede vinduet ned, og sagde: "Mor er det
Henrik". Om det var den bemærkning, der gjorde, at vi hverken fik bøde eller blev indkaldt
til syn, ved jeg ikke, men heldigt var det.
Nu har din fantasi — som I alle har set — jo aldrig fejlet noget, nogen gange har det bare
været svært for os at følge den. Som for eksempel dengang Henrik skulle følge dig i
børnehave, og du lige pludselig begyndte at græde; fordi du havde glemt din tændstikæske, som du skulle bruge til at fange dinosaurusser i. Her er både æske og dino (tændstikæske og
dinofigur overrækkes) Mikkel — og husk den så næste gang.
Jeg ved ikke om det hænger sammen med dino'ers grønne farve, men dengang elskede du
broccoli, faktisk så meget, at du smed dig hylende og hysterisk på gulvet i Netto, fordi jeg
ville købe porrer i stedet. Din lyst til grøntsager er dog aftaget med årene, og nu er det faktisk
svært at få dig til at spise så meget som en gulerod.
Nu er livet jo ikke blot fri leg og fantasi, for efter du til din 6 års fødselsdag fik en computer
(slide 4), har den stået på spil, spil og atter spil, indimellem afbrudt af et Anders And blad, en
bog eller Simpsons på 3+.
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Det var en stor dag, da du skulle begynde i skole (slide 5). Du lærte hurtigt at læse, og en helt
ny verden åbnede sig for dig — tegneseriernes — og bøgernes verden. Faktisk blev du så
opslugt, at du læste over alt, selv på gaden til og fra skole, og på vej hjem kom du forbi en lidt
suspekt
marskandiserbutik, hvor gamle Anders And blade blev solgt side om side med "brugte"
Ugens Raport, men det ænsede du slet ikke.
Som I måske har fornemmet er Mikkel en smule distræt for ikke at sige ekstemt glemsom,
der er ikke det han ikke har haft glemt i tidens løb lige fra snørrebånd over skoletaske til
overtøj... På et tidspunkt havde du faktisk 3 jakker hængende inde på skolen. Ind imellem
var vi temmelig bange for, at du også glemte dig selv, du blev i hvert tilfald tit forsinket på
vejen hjem, fordi du enten glemte at stå af på Nordhavn station eller havde taget et tog der
først stoppede i Hellerup. Engang viste det sig at du var endt i Ordrup fordi du havde taget
toget den forkerte vej fra Hellerup, det betød at du var over 1 time forsinket, - men du
påstod, at du ikke havde været væk, for du havde hele tiden vist, hvor du var!
Som tiden dog går, ja altså ikke går i bogstavelig forstand, men sådan du ved... I hvert til fald
blev det meget tydeligt for os, at du var noget helt særligt og at du havde brug for hjælp.
Derfor havde vi i en årrække piktogrammer hængt op på strategiske steder (slide 6) det med
at tage tøj på var nemlig meget uoverskueligt for dig. Til at begynde med havde vi ikke
det første billede med, hvilket resulterede i at du havde nattøj på, indenunder det
almindelige tøj. Men du havde selvfølgelig ikke fået besked på, at tage
det af inden... sådan gik det også når du fik besked på at "hoppe i seng", "smide tøj til vask"
osv. osv.
6. Huske-skemaer var nødvendige
At lære dig, hvordan man "går på badeværelset" var ikke lettere (slide 7) og faktisk gruer vi
for, hvordan det skal gå når du skal til at barbere dig.
7. Rutiner kan læres på mange måder.
Mikkel' MORGEN OG AFTEN RUTINE
PÅ BADEVÆRELSET
Senere er det dog blevet lidt lettere, nu behøver du ikke længere billeder, men kan nøjes med
skemaer (slide 8) og kalender udskrifter for den næste uges tid. Efter vi er flyttet er skemaet
og kalenderen dog aldrig blevet hængt op, og det går faktisk meget godt, om end Henrik og
jeg har lidt svært ved at hitte ud at hvem der skal hvad hvornår.
Fordi det har været svært for dig at fungere i "nye" omgivelser, er det først inden for de sidste
par år, vi er begyndt at rejse i sommerferien. For 2 år siden var vi i Schweiz, hvor solen
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skinnede og vi oplevede høje snedækkede bjerge og meget nysgerrige fugle (slide 9) det var
vist undercover bogfinker. Sidste år var vi i Norge, det var koldt vådt det meste af tiden, men
den dag vi fandt (slide 10) Hallingporten skinnede solen og vi håber selvfølgelig at den vil
blive ved med at skinne på dig — både helt bogstaveligt og i overført betydning.
Og lad os så rejse os og sige hurra for Mikkel!

Mads, 2010 (fra far)
Kære Mads
Du kom til verden på femte sal. Din far var tosset, din mor var normal….
Ups Forkert manuskript
Det kan godt være, det var rigtigt – men her får du en anden udlægning:
Du blev født i 1996. Et år der var præget af Danmarks deltagelse i EM-turneringen, hvor det
som forsvarende europamester blev til en skuffende tredjeplads i den indledende gruppe og
dermed exit, men også et år i kærlighedens tegn, hvor din moster og onkel blev gift den 22.
juni, i øvrigt den dag, hvor England og Frankrig gik videre fra deres kvartfinaler efter sejre i
straffesparkskonkurrencer mod henholdsvis Spanien og Holland.
Men den 26. september var dagen, hvor vi skulle se dig for første gang. Da veerne gik i ga ng,
pakkede vi Sofie sammen og jeg kørte op og afleverede hende hos dagplejemor Charlotte. Da
jeg kom hjem igen, var den hel gal med din mor. Hun var nærmest i gang med at føde. Vi
skyndte os ud til bilen, men havde dog ikke mere travlt end jeg kunne nå at fore
passagersædet med plasticposer – bilen var trods alt kun ét år gammel – og så gik det ellers
over stok og sten. Det var første og eneste gang, jeg fik lov til at trykke sømmet i bund uden
at skulle høre noget for det. Vi rundede 195 km/t på motorvejen og 5 minutter efter afgang
Kirke Såby, ankom vi til sygehuset. Yderligere 9 minutter efter blev du født, pustet ud som en
serpentiner og med en hovedform som Pjerrots hat. Klokken var da 21:34, og vi var meget
glade og stolte. Da du var en dreng, var navnet allerede på plads. Du skulle opkaldes efter
Mads Lange. Købmanden fra Rudkøbing på Langeland, der som 34 årig i 1839 rejste til Bali i
Indonesien, hvor han bl.a. blev udnævnt til guvernør for den sydlige del af øen efter at have
udmærket sig som rådgiver for den lokale Rajah. Det kan du læse meget mere om i denne
bog, som du faktisk fik af Bedstemor og Bedstefars naboer Torben og Grethe på din 4 års
fødselsdag.
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Men tilbage til fødslen igen. Du kom altså til verden som en anden kanonkonge og siden da
har du haft travt. Altid skulle der ske noget, og du er sammenlignet med din gamle far endog
rigtig rigtig meget aktiv. Mange gange har det ikke været nok for dig, at være aktiv alene,
hvorfor du altid har været god til at inddrage din lillebror Magnus i dine lege. Ganske vist
ikke lege, som Magnus på noget tidspunkt har været glad for at deltage i. Men lege med, det
skulle han. Og hvis han kunne akkompagnere legen med en hyletone, var det bare helt fint. I
dag er Magnus blevet noget større, og du kan mærke på din egen krop, når han ikke har lyst
til at deltage i din leg. Således har du et par gange ligget og gispet efter vejret efter et
velanbragt skridtspark fra lillebror.
I dag er du stadig meget aktiv, men på en ny måde. Du udkæmper utallige kampe over nettet,
når du sammen med dine virtuelle venner nedlægger fjenden i computerspillet
CounterStrike. Set udefra er du fuldstændig passiv. Kroppen helt stille, hovedet fastlåst i
retning mod skærmen, kun højre arm bevæger sig, når du via musetryk befaler din figur at
dræbe. En gang imellem (for sjældent måske) synes vi, der skal være et andet indhold i din
tilværelse, så vi befaler computerfri tid. Det får dig til at kaste kroppen frem og tilbage og
hovedet ned i bordet og udbryde: Hvis jeg ikke kan spille computer, så kan jeg ikke finde på
noget at lave. Men nu er du begyndt at læse, helt frivilligt endda. Det glæder os meget.
Du har aldrig været Sofies lillebror i den forstand, at du så op til hende eller ville forsøge at
gøre det, hun gjorde. Eller måle dine præstationer i forhold til hendes. Du er din egen, og det
skal du holde fast i. Det er nemlig en fantastisk god begyndelse på resten af dit liv…
…og så er vi ved at være fremme ved det tidspunkt i talen, hvor du skal lytte rigtig godt efter.
Nu kommer nemlig faderens råd og vejledning til, hvordan du skal tilrettelægge og leve dit
liv. Eller også bliver det ikke så udførligt endda.
For mig er det ikke vigtigt, at du får en akademisk uddannelse, eller en håndværksmæssig
uddannelse (selvom det ville være rigtig godt at få en håndværker i huset). Det er ikke vigtigt,
om du får børn eller en kone eller en mand. Det vigtigste for mig og for os er, at du får et
lykkeligt liv. Men det er også det svære: At vide på forhånd, hvad der vil gøre én lykkelig.
Man skal prøve sig frem og pludselig en dag har man fundet lykken for så at se den forsvinde
igen den næste. Lykken er flygtig og aldrig en selvfølge. Ligesom kærligheden. Begge kræver
de en arbejdsindsats.
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En indsats som dog kan minimeres, hvis du kender dig selv. For når vi kender os selv er vi i
langt højere grad i stand til at vælge en uddannelse, et arbejde, en partner eller træffe de valg
som skal være med til at skabe os et lykkeligt liv. Men hvordan lærer vi så os selv at kende?
Hvad er vi? Og hvad er det der gør os til dem vi er?
Her skal vi over i filosofien og finde svaret. I filosofien er der en udbredt enighed om, at vi
ER de værdier, vi står for og udlever. Det er vi alle sammen. Vi tænker bare ikke over det. Vi
ved det sjældent. Derfor spørger vi altid fremmede, vi f.eks. møder til en fest: Hvad laver du?
Som om det skulle sige noget om, hvem de er som mennesker. Vi burde måske spørge: Hvem
er du? Men her ville vi nok sjældent få det svar vi efterspørger, men i stedet svaret på første
spørgsmål – altså hvad laver du? Rigtig mange mennesker binder deres identitet op på deres
arbejde, og det kan være farligt, hvis man f.eks. bliver fyret - eller direkte forvirrende i en
fremtid, hvor I vil komme til at skifte job rigtig mange gange.
Men som sagt Mads, skal du finde ud af, hvem du er og hvad der er det rigtige for dig at gøre
her i livet. Et begreb inden for filosofien hedder translokutionaritet – jeg kan godt lide det,
for jeg kan huske det og synes det lyder fedt. Men det betyder, at vi kun ved hvad vi mener,
når vi hører os selv sige det. Så for at finde helt ind til kernen, finde de værdier som gør dig
til det menneske du er, skal du have sat ord på dem. Det kan man gøre for sig selv, men det
giver først rigtig gode resultater, når man gør det i en dialog. Der er mange coaches eller
psyko-terapeuter, som tjener fedt ved at være den ene halvdel af en sådan dialog. Mit tilbud
til dig, det er gratis og det gælder hele livet, er at du altid kan komme til mig og sætte ord på
dine tanker. Så vil jeg coache dig og sparre med dig, det bedste jeg kan.
Men i første omgang skal du nyde fortsat at være et ungt menneske. Det jeg lige har sagt, har
du glemt om 10 minutter – og det er helt i orden. Jeg gemmer talen og så kan du få den
senere, hvis du har lyst.
Men brug os Mads. Brug din mor, brug Mikkel, brug Lene og brug mig. Vi ER mennesker,
som også er til for din skyld og for at hjælpe dig.
Jeg elsker dig.
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Marianne, 1993 (fra far)
For din mor og mig er det næsten ikke til at forstå, at vor store pige omsider er blevet
så voksen, at vi i dag må holde konfirmation. Vi siger det ikke uden vemod, for vi er
egoistiske nok til at frygte den dag, hvor du flyver fra reden. Vi har begge vænnet os
til, at du hører til her i hjemmet som et naturligt midtpunkt, og alligevel ved vi
udmærket, at for hver dag, der går, er den tid rykket nærmere, hvor du skal til at
begynde dit eget liv.
Citat slut - for jeg kan ikke klare mere, og det kan du vel heller ikke?
Det er jo så tårepersende, at det næsten ikke er til at holde ud!
Nej, lad os starte et helt andet sted og selv om klokken efterhånden er ved at være ??
så alligevel
I ØSTEN STIGER SOLEN OP
DEN SPREDER GULD PÅ SKY
Det plejer at få dig op på dupperne - eller i hvert fald ud af fjerene, selv om det nu
aldrig har været det store problem at få dig op om morgenen - men det er måske
fordi, du sætter vækkeuret til at ringe 05.30 og så tager en ekstra time på øjet, inden
jeg nogle gange vækker dig mellem 06.30 og 07.00.
Du har i dag nået en af milepælene i din udvikling
Du har i dag bekræftet din dåb - og du er vel lige så kristen, som du altid har været siger sgu og fandeme.. og hvad det ellers er for gloser, du kan bruge - og det er
mange!!
Jeg tror, at du vil bruge troen og kirken på samme måde man mig - som et dejligt
sikkerhedsnet. der altid er der, og som du kan falde ned i, når der er behov for det. Så
derfor betal din kirkeskat med glæde - det er en forsikring, som også du får brug for
engang - og så kan du jo med god samvittighed kigge ind i alle de kirker, du kommer
forbi - ligesom vi
gjorde i gamle dage - Jelling Kirke, Nr Snede kirke, Østerr Nykirke og hvad de ellers
hedder,
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for slet ikke at tale om dem, hvor vi betalte entre - det var bl.a. domkirkerne i Ribe.
Viborg og Århus samt kirker i København (Vor Frelser Kirke ude ved Christiania,
hvor vi gik uden på kirketårnet, Trinitatis Kirken med Rundetårn, Den engelske kirke
ude ved Langelinie for bare at nævne nogle af dem, vi har besøgt). Ja. det var tider
dengang, hvor vi var på ture i både den nære og den fjerne omegn - jeg nævner bare
besøg i
- Løveparken (hvor mange gange tror du, vi har været der?)
- Legoland
- Koldinghus
- Købmanden i Bindeballe før slet ikke at tale om
- Robert Jakobsens grusgrav i Tørskind
men da Anne Marie pludselig nåede den alder, da hun ikke gad tage med på sådanne
udflugter mere, ja, så var du solidarisk med hende og ikke med din stakkels far - og
det var hårdt!! Det er nu flere år siden, at jeg har været i Løveparken. Jeg tænker
også på, at når vi idag skal til byen, hvadenten det er i Vejle, Randers, København
eller andre steder, ja så skal jeg næsten holde dig i hånden og trækkes med ind i alle
de forretninger, som du vil besøge - og det er specielt parfumeforretninger!
Du ved, at jeg har opgivet at gå på indkøb og i forretninger med mor - hvordan kan
du så tro, at jeg har tålmodighed til at gå i forretninger med dig. for du bruger jo
næsten dobbelt så lang tid som mor!!!
Hvis jeg skal sige noget om familielivet her på Valmuevej, så er vi jo nok en typisk
familie, hvor du har kunnet skændes med dine søstre, så det brager - for så, når far
eller mor blandede sig at blive solidarisk specielt med Anne Marie og så i fællesskab
at forbande de stokkonservative forældre. Vi har da også kunnet skændes indbyrdes dig og mor eller dig og mig.
Vi har endda kunnet skændes om, hvorvidt det at skændes nu også var at skændes
eller at diskutere! Men jeg har også fornemmet, når vi har snakket om, hvordan
andre har det, at du egentlig har været ganske godt tilfreds med forholdene her på
Valmuevej. Jeg ved godt, at det jeg nu siger, er noget man siger til næsten alle
konfirmander. Marianne, som medlem af familien Petersen skal du vide, at vi - og det
gælder far og mor, men jeg ved, at det også gælder Lise Lotte og Anne Marie - er
parate til at hjælpe dig i det omfang, der er behov herfor. BRUG DET - det er ikke
flovt at bede andre om hjælp!
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Og fremtiden, Marianne. Den er måske knap så håbløs i dag, hvor det økonomiske
opsving ser ud til at være kommet igang.
Det kan betyde, at beskæftigelsessituationen bliver bedre, at det bliver muligt at finde
beskæftigelse og forhåbentlig også en beskæftigese der interesserer dig. for du vil vel
ikke blive ved med at i være avisbud? - men det kræver uddannelse - RESTEN af
livet. Det tror jeg nu heller ikke bliver noget problem. For når jeg har været til møder
på Damhaven Skole, så får du så megen ros, at jeg af og til kommer til at tvivle på. om
jeg nu også kan være din far!! Men jeg ved heldigvis, at du er undfanget på Hotel
Munkebjerg (og jeg var der!) - og altså er et vaskeægte Vejle-barn! Man kan også
spørge sig selv, hvad det er for en verden, vores generation giver videre til vore børn
- en økonomi med stadig større statsgæld
- et dårligt miljø
- regionale (endnu da) krige ikke så fjernt fra Danmark
Marianne. jeg ved at du interesserer dig for disse ting, og jeg håber, at du vil blive ved
med det - og på sigt også prøve at påvirke dem på demokratisk vis. Marianne, brug
dine talenter. - du har dem, men brug dem også med fornuft. Sæt dig nogle mål med
din tilværelse, og styr efter dem: MEN vær også parat til at revidere dem. når der er
behov herfor, for det er en foranderlig verden!
Find dig nogle "sparringspartnere", der kan hjælpe dig med denne styringsproces.
Marianne, en af vore gaver til dig på denne dag, vil være. at du stadig må bruge os
som "sparringspartnere", også selvom vores hjælp nogle gange bliver at henvise til
mere relevante "sparringspartnere "
Med disse ord vil mor og jeg gerne ønske dig rigtigt hjerteligt tillykke med dagen og
held og lykke med fremtiden Marianne
og skal vi så ikke i fællesskab udbringe et leve
for hædersgæsten
HUN LÆNGE LEVE
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Marie, 2015 (fra far)
Kære Piffen
Så kom dagen endelig! En dag som du, med din mors hjælp, har planlagt og glædet dig til så
længe.
Hvor skulle festen holdes? Først syntes du, at den skulle være præcis magen til Sofies, Mads'
og Magnus' konfirmationsfester, og derfor holdes hjemme i Lises og Mikkels have. Det var vi
ikke helt sikre på, var en god idé. Så vi (nu siger jeg vi, men det har suverænt været Marie og
Lenes forberedelser det hele) kiggede alle mulige andre steder, før vi endte med dette skønne
sted - Sonnerup Gård.
Så har det handlet om tøj, om gæster, om invitationer, om maden, om borddækningen og
meget andet. Og vanen tro, har du og din mor været meget meget grundige. Og nu ser og
mærker vi så resultatet af alle anstrengelserne.
----------------Du kom til verden uden en lyd. Din mor sagde ingenting. Ingenting overhovedet. Og det på
trods af, at hun overhovedet ikke modtog nogen form for smertelindring, andet end at
komme i et bassin med varmt vand - men det gjorde bare smerterne endnu værre. Endelig
kom du. Det vil sige at da dit hovede først var ude, valgte du at holde en pause, for ligesom at
mærke efter om det var en verden, du ville ud i. Du ligesom smagte på den. I øvrigt en evne,
vi bemærker, du stadig besidder: Evnen til at smage på verden, specielt den del, vi opbevarer
i køleskabet, skabe og skuffer.
Men som sagt, var din ankomst til verden lydløs. Jeg tror du savnede lidt lyd, og måske var
det grunden til at du 3 uger gammel valgte at anlægge dig en tilstand af kolik, der varede i 3
måneder. Det var en sej periode.
Kært barn har mange navne. Og det har du ihvertfald haft. Marie, bruger vi sjældent - det er
nu mest Piffen eller Piflingen, Puf, Pifil, Pugefilen, Pultjus og Pauletta, der er de mere
gængse navne. Og når du er sammen med Lea, hedder du Chill eller Chill-Pill.
Navnet Piffen kom til os, da jeg på vej til sygehuset med Sofie, Mads og Magnus, spurgte dem
om, hvad de syntes, du skulle hedde. "Godnatbajer" råbte Mads straks (han havde vist lige
set "Min søsters børn drikker sig i hegnet" eller noget i den stil). Nej, det var jeg så ikke så
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vild med. Andre forslag? Mads tænkte så det knagede. Og så kom det: "Pigefil, hun skal
hedde Pigefil". Og det er så blevet til dig, min lille Pif.
Du har altid været helt din egen. Du ved hvad du vil, og du ved som regel også hvad der skal
til for at opnå dine mål. Du behøver ikke at spørge om lov. Og oprydning er ikke noget du
spilder din tid med.
Det kan være svært, at være til, hvis man ikke bliver set, som den man er; men at der kun er
opmærksomhed omkring det, man gør. Det har givet dig nogle konflikter i både skolen og
derhjemme. Men nu lader det til, at du endelig har fået nogle lærere, der kan se DIG - og det
har fået dig til at blomstre. Pludselig bliver skolearbejdet spændende, og det bliver vigtigt for
dig at passe dine opgaver og holde orden; dit matematik kladdehæfte er blevet urealistisk
pænt :-)
Mor har altid kunnet se dig, og jeg er efter en meget langsom start ved at komme efter det.
Det vi ser er en meget gavmild pige, en pige der gerne vil lave en fest ud af enhver
begivenhed, en pige, der er meget vellidt blandt sine kammerater - men først og fremmest er
det jo danseren, vi ser.
Du skal have din egen danseskole. Du vil til Los Angeles og have en danseruddannelse. Dine
ambitioner er skyhøje. Hvor må det være fantastisk at være så determineret allerede i din
alder.
Jeg begræder det selvfølgelig en lille smule, da vores fælles forretningseventyr, nu er trådt
noget i baggrunden. Vi skulle jo have åbnet en kæde af "Itch & Scratch" saloner over hele
landet, ja måske world wide. Saloner hvor man kom ind fra gaden. Fik gnubbet lidt kløpulver
på ryggen (hvis den ikke kløede i forvejen) og så ellers fik den helt store kløtur. Til slut en
behandling med en speciel fugtighedslotion, som straks fjernede klø-fornemmelsen. Vi ville
også sælge vores produkter: Kløpulveret, lotionen, diverse kløredskaber, som kunstige negle,
itch & scratch skrabere, forsølvede dejkroge mm.
Men jeg forstår. Du vil noget andet nu. Og det skal du holde fast i.
Med hensyn til det at kunne se dig, er mit råd til dig, at du også skal stræbe efter og arbejde
på at kunne se dig selv. Være opmærksom på dig selv og hvordan du tænker og føler. Det er
det, vi er allerdårligst til - at se os selv. Man skal flytte sig, for at kunne se sig selv. Når vi så
kan se os selv (har fundet os selv), og kan lide hvad vi ser - så er vi frie. Vi er herre i eget hus.
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Og når vi er frie ved vi umiddelbart (eller senest efter tre vejrtrækninger) hvad der vil være
rigtigt at gøre i en hvilken som helst situation eller begivenhed. Og det kunne faktisk være en
god ting at have med sig igennem livet. Men vi og verden står ikke stille. Vi er i konstant
bevægelse. Og derfor skal vi også huske at flytte vores selvsyn med os.
-------------------Men det bedste råd er vel det, der ønskes.
Derfor fik du for et stykke tid siden en opgave: Fortæl mig, hvad du gerne vil høre noget om,
og hvilke gode råd, du gerne vil have. På den måde troede jeg, at talen ligesom skrev sig selv.
Men du ville kun have ét råd; nemlig noget om økonomi. Jeg tænker, at du allerede nu har
fundet ud af, at du en dag selv skal finansiere dit tøj og neglelakforbrug, og derfor ønsker at
være i god tid med forberedelserne - og det får du da også brug for!
..og så skulle jeg sige, hvor sød du har været igennem årene (det skulle jeg sige, hvis jeg ville
have folk til at grine)
Grinepause......
Tilbage til dit ønske:
Sig noget om hvordan jeg klarer mig økonomisk. Ja, her var jeg lige ved at melde pas. Men
mor sagde straks: "Så må du til at læse på lektien" (hvor kom den fra?). Og det har jeg så
gjort.
Oikos stammer fra græsk og betyder hus. Så økonomi eller oikonomiae betyder oprindeligt,
det at holde hus. Vi kender også (eller det gør du sikkert ikke, og det gør jeg vist heller ikke)
økonomaen - husholdersken. Så skal man klare sig økonomisk, må det være noget med at
kunne holde det hus, man har valgt sit liv skal udfolde sig i. Sætte tæring efter næring, Ikke
flyve højere end vingerne kan bære, ikke blæse og have mel i munden samtidig og slet ikke
kaste med sten, hvis man har valgt at bo i et glashus. Huset er her et billede på alt det, du
gerne vil - og husets størrelse er direkte afhængigt af de muligheder du kan skabe for dig selv.
Her kommer vi ikke uden om uddannelse. Men hvilken finder du bedst selv ud af hen ad
vejen. Dine drømme starter i LA.
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Jeg tror på, at hvis man kan lave det, man brænder for - og når arbejdet dermed bliver fyldt
med passion, så skal pengene nok komme; eller også kommer de til at betyde mindre. Det er
i hvert fald en filosofi, din mor praktiserer - og det går jo ganske godt. Jeg gør egentlig det
samme - bare i et offentligt regi, så dér er belønningen at man får lov til og æren af, at gøre
noget for fællesskabet og for samfundet. Det handler altså om, ikke at lade sig eller sit liv
styre af økonomien (som ellers er den suverænt mest styrende parameter i nutidens samfund
og politik) - men at lade lysten og glæden og entusiamen og ambitionerne være drivkraften.
Så skal det hele nok gå.
Det var hvad jeg kunne finde på at sige om økonomi. Kunne du bruge det til noget?
Så skulle jeg sige noget om, hvor sød du har været igennem årene. Igen var jeg lige ved at
melde pas. Men for et par uger siden gennemgik jeg alle mine fotos fra du blev født til idag.
Der var 65.370 billeder - og det er ud over de ca 4000 billeder, der er i telefonen. Og alle
billederne (pånær lige de 2, hvor du står op ad væggen og skriger - kun tre uger gammel kolikken husker I), alle billederne mindede mig om, hvor sød du har været igennem alle
årene.
Du er så sød og dejlig Marie, jeg elsker dig, jeg ønsker dig held og lykke med dit liv og glæder
mig rigtig meget til at følge dig fremover - men håber, du bliver boende hjemme et stykke tid
endnu.
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Mette, 2000 (fra mor)
Kære Mette!
Jeg havde egentlig tænkt mig at skrive en sang til dig.
Den skulle hedde noget med: ”Smuk som et stjerneskud”, og inde i samgen skulle der
komme noget med: Smukkere år for år” – for du var ved gud ikke særlig køn da du
blev født! Men i dag da står du jo frem som en sand prinsesse, så enhver mor kunne
være stolt af dig!
Nå, tilbage til den her samg som jeg ville skrive til dig.
Der var jo to brødre, der kom mig i forkøbet, og dem vil jeg altså ikke konkurrere
med. Derfor har jeg skrevet en tale til dig i stedet for, og nu ved jeg godt, at du sidder
og krummer tæerne i skoene, for kan man forestille sig noget mere hæsligt, end at ens
mor stiller sig op over for en mase mennesker og siger noget om en`. Nej vel!
Nu er det altså sådan kære Mette, at alt her i livet ikke bare er tant og fjas, så du må
altså bide tænderne sammen og smerten i dig de næste par minutter, mens jeg har
noget at sige dig.
Jeg har tænkt mig at fortælle om nogle sider ved dig, som vi derhjemme kender så
utrolig godt….
Og det første jeg vil nævne er, at du er et utroligt stædigt barn, der ved hvad du vil,
og som er vældig god til at gøre opmærksom på din ret i den forbindelse.
Det mærkede jeg meget tidligt hos dig, ja faktisk var du kun 24 fosteruger gammel,
da du første gang præsenterede den side af dig for os. Da ville du nemlig fødes.
Stædig som du er, blev du ved med at presse på, for at komme ud i det fantastisk
gode vejr, som det nemlig var dengang, da jeg lå og kæmpede med dig på Sct. Maris
Hospitalet i Vejle. Men der var gudskelov mange, der var på min side i denne kamp,
og det er nok den største sejr, jeg nogensinde har vundet over dig. – Gudskelov –
Du blev nemlig født kun en` uge for tidligt, - og du skreg i vilden sky lige fra starten
af!
Det fortsatte du faktisk med ret længe, ja, du var faktisk ret gammel, før du holdt op
med at skrige, og du har fået meget opmærksomhed fra min side på den bekostning.
Det gav mig endnu flere grå hår i hovedet, end jeg havde i forvejen. Ja faktisk var jeg
ind imellem ved at fortvivle, indtil far en dag sagde: ”Ja, - det er akurat llige som da
Lone var lille, - hun skreg også altid. Og så blev jeg glad! For Lone har lige så længe
jeg har kendt hende, været sådan en dejlig pige, - og det er hun stadig, så der var
virkelig et håb forude, kunne jeg pludselig se.
Din stædighed og selvstændighed, kan imidlertid også være særdeles positiv. Den gør dig
nemlig i stand til at sige din mening, argumentere for en sag, og skælde ud….
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Alt sammen på en måde, som jeg må indrømme, jeg beundrer dig for.
Specielt når det går ud over din far.
Du har nogle evner i den retning, som jeg aldrig har haft. Men jeg er ved at lære det af dig, og
det skal du have tak for.
Du har også nogle sider i dig, som er utrolig charmerende.
Du er god til at rose, og det falder man jo totalt for, når man er voksen. Amandas mor
(Amanda er din veninde), sagde til mig for et stykke tid siden.
”Altså Mette hun er da utrolig sød. Ved du hvad hun sagde til mig, sidst hun var oppe hos
mig. Hun sagde: ”Nej Jytte,- hvor er det altså et smart køkken du har fået ”. Der er der da
ikke mange piger i hendes alder, der ville lægge mærke til det.
Jeg tror du er i stand til at snøre de voksne lidt – og det er slet ikke så dum en egenskab at
have.Jeg tror også at du er en god veninde. Du kan også være det modsatte, men hvem kan
ikke det.
Så er du skarpsindig og seriøs med de fleste ting du beskæftiger dig med.
Og så er du altså en god lillesøster, - selvom Marie ind imellem siger det modsatte!
Ja det var så de personlige ting jeg havde at sige om dig.
Men i en konfirmationstale skal der jo også være lidt moralsk snak. Du skal have nogle gode
råd med på vejen, som du kan støtte dig til i din videre færd.
Til daglig beskæftiger jeg mig med, hvad forskellige kloge mænd har sagt om sådanne ting, men ærlig talt, jeg synes det kunne være sjovere, at gøre det på en lidt anden måde.
Jeg har derfor fundet en historie frem, som har en pointe, der minder lidt om en morallære,
som jeg udmærket kan stå inde for.
Det er
Historien om gråspurven Gerhart.
Det var en kold og blæsende morgen på en højspændingsledning lidt nord for Hvirring. Det
er der Mette blev konfirmeret i dag.
Her sad Gerhart sammen med ca. 200 af sine venner og kedede sig
De stod overfor at skulle flyve sydpå for vinteren.
Men unge Gerhart ville ikke med.
De gamle fortalte ham, at vinteren ville være for kold for ham.
Ja , han kunne risikere at fryse ihjel, hvis han ikke tog med dem.
Men Gerhart hørte ikke på dem.
Han var kold, - eller også skulle han blive det.
De gamle efterlod Gerhart på ledningen og fløj af sted.
Solen var nu kommet frem og han syntes, at livet var herligt, - det var jo ikke spor koldt.
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Så kom den første nattefrost. Da Gerhart vågnede om morgenen, var han helt stiv. Stille og
roligt gled han rundt om ledningen, gav slip med kløerne og faldt ned på en mark, hvor der
gik nogle køer og græssede.
Her lå Gerhart nu ubevægelig.
Lige ved siden af ham stod en ko og ovenpå Gerhart lagde den en kæmpe kokasse. Varmen
fra koens efterladenskaber tøede nu langsomt Gerhart op, og ved hjælp af sine sidste kræfter,
fik han bevæget sig op gennem kokassen, så han til sidst havde hovedet frit.
Gerhart følte nu, mere end tidligere, at livet var pragtfuldt, hvorfor han følte trang til at
udstøde et lille ”pip”.
Et lille stykke derfra kom en kat gående. Den hørte Gerharts glædespip, fandt ham og åd
ham.
Væk var den unge Gerhart.
Og hvad er så moralen, hvad kan du lære af denne historie Mette!
1. Lyt til de gamle. De har prøvet tingene før og ved hvad de taler om!
2. Det er ikke sikkert, at den der skider på dig, mener dig det ondt!
3. Det er heller ikke sikkert, at den der trækker dig op af skidtet, vil dig noget godt
4. Fordi du står i lort til halsen, så lad vær` med at pive!
Jeg vil nu foreslå, at vi synger den anden sang i sanghæftet!
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Mia, 2014 (mor og far)
---------MOR------------Kære Mia
Dejlige, søde, skønne sjove Mia. Det er en stor dag for mor og far når ens lille pige skal
konfirmeres – en stor dag fordi det er et symbol på endnu et skridt der tages ind i livet – et
skridt der også viser at du vokser og bliver ældre og det er virkelig med blandede følelser at
være vidne til. Følelser af vemod og glæde. Vemod fordi når du bliver ældre så må det jo
betyde at man også selv bliver ældre – vemod fordi barndommen er så fuld af uskyldighed,
glæde og fantasi – vemod fordi at når du er barn så har du desto mere brug for din far og mor
og det er en fantastisk glæde at have den rolle og det ansvar og vemodet består selvfølgelig i
at du bliver bedre og bedre til at stå på egne ben – Men det er jo også en glæde :) Det er en
glæde fordi vi kan se din udvikling og vi kan se det går i en dejlig retning.
Du var en meget krævende baby, synes vi, du ville ikke sove medmindre du var i bevægelse –
så det endte med at vi fik gået meget meget lange ture i barnevogn og da du blev stor nok –
hang du altid i en bæresele på maven af enten far eller mor – du ville sidde så du kunne kigge
ud for du skulle følge med i det hele – det gjorde du så – både når vi lavede mad og
støvsugede :)
---------FAR------------Men den bæresele er for længst lagt væk – men du vil stadig følge med i det hele og du er
med garanti det barn i huset der har de længste ører og du vil stadig gerne være med til at
planlægge alt hvad der skal foregå. Fx vil du gerne være med til at bestemme hvordan vi
indretter huset, hvilke møbler vi køber og osv. Og du har initiativ så når du fx er uenig i
hvorvidt der skal være gulvtæpper på gulvene eller ej, så kan man komme hjem en
eftermiddag og opdage at dig og en veninde (og her tænker vi især på dig Inger) har ryddet
huset for tæpper og gemt dem væk i bryggerset – fordi det bare er mere nice uden. De er så
ikke kommet tilbage endnu og det er da vist snart et år siden de blev fjernet. Og det kunne
lyde irriterende – men det er faktisk en glæde – en glæde at du er nysgerrig, engageret og har
initiativ. Ting er ikke ligegyldige for dig. Det værdsætter vi utroligt meget.
---------MOR------------Du er stadig fuld af forundring og tænker over sjove ting fx var der jo den gang – og jeg ved
du har hørt den før, men jeg har sådan glædet mig til at skulle fortælle denne her til din
konfirmation :) Du er 4 år og spørger mig. Mor hvorfor kan du egentligt ikke lide stankelben?
Og jeg svarer at det er nok pga af de lange ben og du svarer ”er det så kun ryggen du kan lide?
I himmelens navn- NEJ!– Du har din egen indbyggede logik også hvad angår ord – således
er der ikke længere nordmænd til i verden der er norskere – og jesus bliver til jasus – og et
træ vi synes er flot som vi ikke lige kan navnet på – bliver til et brokollitræ. Her minder du så
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herligt meget om din mor –og det kan jeg jo kun elske dig for – jeg er sikker på at den form
for kreativ omformning af verden er med til at gøre livet mere sjovt og placere ting mindre i
bås.

---------FAR------------Nu står vi her til din konfirmation.
Det har vi virkelig glædet os til for så kan vi rigtig fortælle…
Det hele begyndte jo for 15 år siden, da vi var på vores bryllupsrejse i USA og boede hos tante
Susan og onkel Brian. Graviditeten der havde ladet vente på sig, fik virkelig ben at gå på i
sommervarmen. Det var en skøn ferie ;-)
---------MOR------------Det var for os en voldsom ting at få barn. Der er så mange beslutninger der skal tages, ting
man ikke har prøvet før og ikke forstår. Men også en dejlig tid med ture til stranden i
hedebølgen, baby svømning og lange gåture.
---------FAR------------Efter den første tid tog du virkelig fart. Du var aktiv hele dagen, middagslur var spild af tid.
Ofte gad du ikke sove om aftenen og blev danset i søvn til Aqua. Når du havde sovet nogen
timer til natten syntes du godt vi kunne stå op igen og se fjernsyn. Du og jeg har siddet på
gulvet og set udsnit af en del folketings debatter på Kanal København midt om natten. Dét
var alligevel svært at holde sig vågen til.
---------MOR------------Vi flyttede til Beder da du var 2 og du havde det som blommen i et æg. Vores flinke nabo kom
ofte med dig og din trehjuler under armen, fordi du havde været på vej på eventyr.
---------FAR------------Du blev i det hele taget meget tidligt yderst selvstændig. Vi plejer at sige at du havde dit
teenageroprør fra du var ca. 5 til 6. Hold da op hvor vi nogen gange tænkte ”hvor skal det
ende?”. Men du har det til trods altid formået at navigere fint i dit univers, i skole og fritid.
---------MOR------------Du har altid haft rigtig gode veninder der har overnattet, nogen gange i dagevis og i telt i
haven. I har også været med hinanden på ferier osv. Som en stille strateg formår du altid at
finde dig en plads hvor du har det rart og er omgivet af dem du kan lide. Det er en glæde at se
dig lave sjov med dine veninder og det er en glæde at have dem til at overnatte også selvom
at en veninde viser sig at være 4 veninder. Det er skønt at høre det liv der er i haven når i
bebor den sommeren igennem, i telt. Det er en glæde at se dig knytte gode venskaber – til
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skønne veninder – som vi også kommer til at holde meget af – og vi er så heldige at have hele
to af dem med i dag.
---------FAR------------Vi har haft den glæde at kunne holde nogle dejlige lange ferier – der mest har været camping
i vores mega luksustelt i Italien, Frankrig, Østrig og Kroatien. Ferien er virkelig et
højdepunkt i denne familie og både dig og din bror er skønne at rejse med.
I er klar på oplevelser og accepterer når mor mener der ikke kun skal bades ved stranden,
men at der også skal ske noget mere kulturelt som rent faktisk at opleve kulturen i det land vi
besøger. Det indebærer også at vi besøger familier der bor i de respektive lande og her er
både dig og din bror fantastiske til at socialisere og begå jer.
Det er vi utroligt stolte af – og ja så ved jeg godt at alle i familien kan tabe tålmodigheden
med mig når jeg for 117 gang involverer mig i en dyb snak med en lokal hvor der snakkes om
noget utroligt vigtigt.
---------MOR------------Men vemod og glæde giver en fantastik dejlig fornemmelse af at være i live. Og det er jo det
livet handler om. At leve livet levende og ikke mindst at finde lykken i hverdagen. Du er en
del af vores lykke i hverdagen. Men det handler også om at turde nærværet, at kunne lytte og
blive lyttet til. Og det evner du også. Og ikke mindst så handler det om at gøre livet sjovt, at
sprænge konformitetens rammer, at tænke kreativt at sprudle.
---------FAR------------Og det er jo simpelthen bare så meget dig :) I det seneste år kan man virkelig mærke hvordan
du har rykket dig fra barn til ung. Dit indblik i dine omgivelser og forståelse af os og vores
voksenliv har flyttet sig enormt og hvor man siger at teenagere ofte kun kan se sig selv,
bevæger du dig den modsatte vej. Mere ansvarlig, hvilende i dig selv og også smukkere og
smukkere dag for dag.
---------MOR------------Så forældre rådet herfra, kære Mia er; fortsæt med det du gør – det virker simpelthen til at
være det helt rigtige – for dig :)
For at vise folk at din kreativitet altid har været der, ofte som virkelig gakkede indslag, sjove
ansigter og skøre videoer vil vi her vise en lille video der sammenfatter lidt af dette. Men
inden vil vi også nævne at du har en fantastisk professionalisme i din tilgang til tingene.
Kamera, ipad og alskens andre tekniske virkemidler bliver vredet og brugt på en måde man
ikke tror muligt.
Kærlig hilsen
Mor og Far.
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Oliver, 2014 (fra far)
For 14 år og nogle måneder siden blev du født i Atlanta i USA. Du var ca. 6 måneder gammel
da vi tog tilbage til Danmark, så du kan selvfølgelig ikke huske noget fra den tid.
Da jeg var ved at forberede den her tale tænkte jeg på om der var nogle begivenheder der
stod ekstra klare fra din tid i USA. Der er selvfølgelig den tid efter du blev født (og du var en
rigtig dejlig lille baby), men der er også tre episoder før du blev født der står ret klart for
mig. Alle tre med lidt drama (ihvertilfælde for os der var der).
Den første var 20 Marts 1998. Du har ikke været mange dage gammel der. Området nord
for Atlanta blev ramt af en kategori 3 tornado - jeg var i Los Angeles - din mor og Emilie (lidt
under et år på det tidspunkt) var i Kennesaw. 700 m bred og 15 km lang (12 dræbte, en del
huse ødelagt). Jeg var på kursus og hørte om det fra nogle andre kursister der kom fra
Atlanta.
Du oplevede den ikke - og vi vidste jo faktisk ikke at du var der, men du var der. Emilie kan
nok ikke huske det, men jeg er sikker på at din mor kan huske hvordan det var at gemme sig
inde i det inderste badeværelse i huset sammen med Emilie.
Den anden begivenhed var lørdag 9 maj 1998 - der vidste vi udmærket at du var der. Vi var
til Elton John koncert i Lakewood Amphitheatre, Atlanta, GA. Ikke noget vildt med hoppen
og dansen, bare en stille udendørs koncert. Da vi kom hjem måtte vi tage på hospitalet. Der
var tegn på en spontan abort - og vi havde været der før så jeg kan ikke sige at det kom som
et lyn fra en klar himmel, men det var en rigtig “øv” situation. Lægen sagde at der var en
chance for at det ikke var noget alvorligt men sagde også tydeligt at der var en væsentlig
risiko for det modsatte. Men du holdt fast - du kæmper når det gælder og jeg er super glad
for at du holdt fast!
Den tredje begivenhed var 3 december 1998: Det er jo den dag du er født. Det startede
stille og roligt men da veerne blev kraftigere begyndte din puls at blive svagere - meget
svagere faktisk. Det viste sig at du havde navlestrengen over hovedet (måske holdt du den
der for lige at teste om sundhedssystemet virkede). Der var en risiko for at du ikke ville få ilt
under fødslen eller at navlestrengen ville komme ud før dig - og det er katastrofalt. Der var
en læge inde og vurdere situationen og da hun meget bestemt sagde kejsersnit så skete der
noget. Jeg har sjældent oplevet noget så kaotisk og på samme tid fuldstændigt
kontrolleret. Alle vidste hvad de skulle og jeg tror at der gik mindre end 10 minutter så var
du født - og du var bare fuldstændigt som du skulle være.
Som sagt, så rejste vi til Danmark da du var 1/2 år gammel. Det er her du er vokset op og det
er her vi rigtigt har lært dig at kende. Hvis jeg skal prøve at sætte nogle ord på dig som jeg
oplever dig så kommer der her nogle bud.
Du er meget følsom . Du tager ting ind under huden og tænker nok mere over tingene end
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os omkring dig altid er bevidste om.
Du har temperament . Det er ikke så tit vi ser det men jeg ved udmærket at det er der (jeg
har det også selv).
Du kræver ikke meget ...
Sommer 2007. Oliver er lige kommet hjem fra 14 dages ferie i Thailand. Han leger med
Jonathan. Jonathan har lige fået et partisanertørklæde, og han siger, at han vil tage det på i
skole, og at han er ligeglad med om der er nogen der driller ham med det.
Så siger Oliver: Hvorfor har du det egentligt på?
Jonathan: Det er da fordi det er moderne!
Oliver: Nåååå ja. Jeg har heller ikke lige fulgt med i moden her på det sidste.
Du har en selektiv appetit - jeg vil gå så lang og sige at du har en meget sød tand! Men
ifølge dig har mennesker også to maver. Oktober 2011. Du sidder og spiser (mange af)
farmors vafler. Jeg siger "gid du havde så meget appetit når du spiser grøntsage" - Du siger
så at du mener at mennesker har 2 maver ligesom køer har fire - en til det sunde og en til
det søde.
Du har altid været glad for bolde . Både fodbold hvor du giver dig 100% når du er på
banen. Men også din specielle disciplin “bold på trampolin” - Birgitte og jeg har brugt
utallige timer på at kaste bold til dig hvor du griber den på de mest kunstfærdige måder.
En af de store oplevelser vi har haft var vores tur til Barcelona hvor du var inde på Camp
Nou og se Messi og de andre vinde endnu en kamp stort.
Barcelona har en stor plads i dit hjerte og den er vist ikke blevet mindre efter den tur.
Du giver plads til andre . Jeg har aldrig set dig blive sur over at blive skiftet ud under en
fodboldkamp selvom du godt kan synes at du kunne gøre det bedre end den der blev skiftet
ind. Og sådan er der mange situationer hvor du er opmærksom på andre.
Du kan godt opfatte dig selv binært - enten så kan du slet ikke eller også er du
verdensmester. Husk at der er mange nuancer mellem de to ekstremer, og husk at vi alle
starter med ikke at kunne ret meget når vi bevæger os ind på ukendt område. Frygten for at
fejle er noget der ligger dybt i de fleste mennesker og noget vi skal arbejde med for at
overvinde. For vi kommer til at fejle. Ikke fordi vi vil eller fordi det er godt i sig selv, men
fordi de er en integreret del af det at lære noget nyt, det at flytte os selv til et nyt niveau.
Lad ikke frygten for at falde forhindre dig i at bevæge dig. Jeg er sikker på at du kan meget
mere end jeg tror og meget mere end du selv tror. Og når du bliver kastet ud i noget så
klarer du det.
Et eksempel:
Sejle. Tur i Spanien med båd med glasbund. Du blev søsyg og det sad i kroppen på dig længe.
En tur til Egholm
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kunne være en udfordring (den første sejltur sad virkeligt i kroppen på dig). Så var vi i
Thailand og skulle sejle fra
Koh Phangan til Koh Tao
Dagen var startet ud med vindstille og sol. Da vi skulle ombord begyndte det at blæse og
regne - ikke noget
voldsomt lige der. Men det blev det. De første 10 minutter var der mange der grinede og
hujede når båden kom
over en bølgetop - det var lidt som at være i rutchebane. 10 minutter senere var der ingen der
hujede - det var en
helt anden type skrig der kom. Det blev ret voldsomt - det
Der var mange af dem der var med der var sikre på at turen fra Koh Tao skulle foregå i
helikopter - koste hvad det
ville.
Jeg vil lige sige at det er ikke alt det er godt at være verdensmester i. Da du var 3 1/2 stod
du og hoppede fra side til side og du proklamerede stolt “se mig, se mig - jeg er
verdensmester i sidespring”. OK som 3 årig, men en sport der skal lægges på hylden.
Du er vild med at spille - både brætspil og PlayStation. Du er ikke begejstret for at tabe du har flere gange opfundet dine egne regler for at prøve på at undgå at tabe. Jeg kan godt
forstå din fascination af computerspil og PS3 ... Elite. Tid brugt på spil er tid der ikke kan
bruges på noget andet. Balancen mellem den virtuelle og fysiske verden skal justeres.
Karriere...
Du er en rigtig god kammerat . Du har været der for andre; det er ikke altid at man får lige
så meget tilbage, og det giver sommetider skuffelser og skrammer. Men det er fedt at
opleve hvordan du tackler de situationer. Du bærer ikke nag - du kigger fremad.
Du er opmærksom og suger til dig - lige nu er du optaget af hvad der sker med Emilie
Du har en god humor - et glimt i øjet (balance skal stadigt fintunes men du er godt på vej)
Overgang... Er der mon et råd jeg kan give dig? Fandt følgende citat “For at finde dig selv
skal du tænke for dig selv” (Sokrates, 400 B.C)
Da du gik i børnehave skulle du tegne engle sammen med en gruppe andre børn. Godt at
rykke lidt ved den gængse opfattelse. Godt at tænke ud af boksen.
Da du startede i 7 klasse og skulle tage stilling til om du ville konfirmeres var du i tvivl. Det
var modigt. Det er ofte nemt bare at gøre det de andre gør eller gøre det som man tror
andre forventer. Det er meget sværere at gøre noget andet eller tænke anderledes.
Oliver: Det er mens man vokser op at en stor del af ens identitet opbygges. Jeg ved at du
kan tænke anderledes og gøre tingene på din måde. Husk på det og øv dig i det, så finder
du dig selv.
Stå på egne ben og stol på dig selv. Og som det siges er det kun døde fisk der flyder med
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strømmen - og der er masser af spræl og livskraft i dig så du kan sagtens gøre noget andet
end bare flyde med.
Din mor og far er jo skilt, og jeg ved at det er ikke altid let at være skilsmissebarn. Der kan
være ting du synes du mister, men der er absolut også ting du vinder - du er heldig med alle
de mennesker du har omkring dig - du har din familie og så har du fået en ekstra stor familie.
Og så har du en mor og far som sagtens kan finde ud af at snakke sammen.
Du oplever mange måder at bo på, mange måder at gøre forskellige ting på, mange
meninger, …
Du får mange vinkler på live fra Birgitte og mig, din mor og Kim, bedsteforældre, onkler og
tanter og fætre og kusiner osv. Og du oplever at der ikke kun er en måde - en sandhed - for
hvordan man skal leve. En stor palette af meninger og livsindstillinger som du kan lade dig
inspirere af.
2009: Oliver til Tobias: Jeg ved godt at man ikke kan vælge sin familie, men hvis nu man ku'
så ville jeg ikke vælge om. Og ved du hvad Oliver, jeg vil absolut heller ikke vælge om.
Så alt i alt - godt gået knægt - klap dig selv på skulderen
Jeg elsker dig.
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Sofie, 1999 (fra far)
Tale
Kære Sofie
Det er min pligt og ret at holde tale for dig på en så festlig dag som denne ---" det har jeg vist
nok brugt før til jeppes konfirmation, men o.k det er da en begyndelse "---- (nå, men så kan
jeg ligeså godt sende en hilsen til søens folk med det samme).
Det var ligeså sjovt som med jeppe, at starte med begyndelsen af dig, men så gik der ellers
kuk i den. Du ville ud før det var tilladt, så derfor blev du sat i husarrest allerede inden du
blev født - faktisk 75 dage.
Den tid har du fået beskrevet i detaljer , så den springer vi over i dag .
Men du skal vide , at de "2" timer vi sad sammen mens din mor fik syet sit skudsår sammen ,
dem har jeg aldrig glemt, jeg nød dem i fulde drag, det var en gave at få --- det var de to
"eneste" timer jeg kunne få lov til at tale og snakke med dig uden du afbrød mig eller
kommenterede hvad jeg sagde, siden den dag.
Men alligevel da du så endelig kom på banen var du jo ikke andet en pose sukker på "2" kilo .
Du havde forskellige skavanker som gjorde at det var en begivenhedsrig tid de første par år af
dit liv vi måtte igennem,
Men det blev overstået ved fælles hjælp af vores lille famili
Du byggede nu dit liv op omkring din storebror jeppe, et hav af sovedyr og buster, og så to
personer som var nødvendige , nemlig mie og jeg
Det gik hurtigt fremad med at tilegne sig både attituder, sprog og udtryk.
Du sang og tegnede tegneserier meget. Du har en fantasi som jeg og mie nogen gange ikke
kan følge med i , men både din evne til at opfatte og give udtryk på tegnepapiret og i
talebobler, er en gave som du kan bruge resten af livet .
Der gik ikke lang tid før du hellere selv ville læse godnathistorier . "pixi-bøger" blev meget
hurtigt for nemme for dig, så store romaner kom ind som godnatlæsning.
Du begyndte meget hurtigt at analysere ting meget eftertænksom, som den dag da vi
snakkede om "det at være bror og søster" spurgte jeppe: "er farfar din storebror"
"nej", siger jeg "han er min far"
Sofie spørger så " er mor din søster"
"nej" siger jeg " hun er din mor og jeg er din far " sofie " hvorfor bor hun så her ".
Tiden gik og det sammenhold du fik med jeppe, oplever vi som noget helt fantastisk dejligt,
men du må have lært noget som vi ikke helt var klar over , det skete en aften da mie var på
arbejde og vi havde siddet inde i stuen og snakket måske diskuteret lidt heftigt, da du rejste
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dig og gik, men inden du var ude af stuen vendte du dig om og sagde "bonderøv" til mig og
skred videre ind på dit værelse.
Du har haft og har stadig en masse udadvendte interesser.
Det mærker vi ved, at det kun er 1 til 2 gange om ugen vi -ikke- skal køre eller hente dig et
eller andet sted. Det er dejligt at du har en masse venner og veninder som du både besøger
og at de kommer her. --men-- at spille strippoker på konfirmandlejren her for nylig, må jo
give eftertanke til hvem du omgås med.
Så - sofie - jeg og mie og jeppe, håber at, når du nu skal træde ind i "de voksnes rækker i dag"
stadig vil være den "sofie" som kommer hjem og siger "nej, nu skal i høre... -- altså, den
lærer... ----ved i hvad, det er sgu uretfærdigt.... Og så videre" , vil være lige så åben, kærlig og
tillids-fuld som du indtil nu har været.
Jeg vil også håbe, at du som jeppe fik at vide, da han blev konfirmeret, at du vil bruge vores
lille familie som den base man altid kan komme tilbage til, når livet ikke går, som man
regner med, nu hårman skal videre i det svære system der gør en til en voksen kvinde.

Sofie, 2008 (fra far)
Født på Roskilde Sygehus den 8. oktober 1994 kl. 11:33. 2990g – 51 cm.
Døbt den 27. november 1994 i Mårslet Kirke. Moster Inger var Gudmor og faster Karina var
huemor.
I dag har du så overfor præsten og de tilstedeværende i kirken konfirmeret eller godkendt, at
det der med dåben er OK med dig.
Men hvad er konfirmationen egentlig for en begivenhed? I bogen ”Takt og tone” fra 1918
skriver Emma Gad:
KONFIRMATION bliver den næste Milepæl paa den unge Verdensborgers eller Borgerindes
kirkelige og sociale Vej. Af alle de mærkelige Skikke, der paa Trods af sund Fornuft holdes
vedlige i alle Lag af Befolkningen og særlig i folkelige Kredse, er vel KirkeKonfirmationens
Sammenblanden med det verdslige Liv en af de besynderligste. At en Dreng eller Pige ved
Overgangen fra Barn til Voksen efter nogen Religionsundervisning bekræfter sin Daabspagt,
uden just at have synderligt Begreb om Betydningen af det, er jo en fuldstændig religiøs Akt
og kirkelig Sag, der intet har med Samfundet eller Selskabslivet at gøre. Men hvad sker: Der
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gives Y nglingen eller den lille Pige et fuldstændigt personligt Udstyr fra inderst til yderst,
indbefattet Undertøj lige til en Festdragt, og naar Forældrene ikke selv formaar at udrede
det, kan man indsende Ansøgninger til dertil oprettede Foreninger eller Legater, som da er
forpligtede til at træde til.
Konfirmanden kører, ledsaget af de arme Forældre i den aarle Morgenstund i Karet eller Bil
til Kirken, den unge Pige hvidklædt, Drengen sortklædt; Skaren placeres efter Kønnet vis å
vis nedad Midtergangen der bliver de unge under den lange Ceremoni siddende til højt op
paa Dagen, stirrende paa hverandre med Forældrene bag sig. Moderen holder altid Stand,
hvorimod Faderen er slem til med smaa Mellemrum at absentere sig for at nyde en
Forfriskning paa den nærmeste Kafé, hvad dog formentlig ikke vil blive regnet ham til Last
ved det endelige Livsopgør.
Og naar de saa kommer hjem? Ja, saa modtages de af Kødets Lyst i Form af en fuldstændig
Guldsmedebutik af Gaver, Broscher og Mansjetknapper, Gulduhre og Kæder, alt, hvad der
lige er egnet til at bortlede den unge Konfirmands Tanker fra den religiøse Handling, han
eller hun lige har gennemlevet. Denne forsætlige Bortleden bliver kun forstærket ved Dagens
videre Forløb. Istedetfor den Eftertanke, som en rolig Dag bedst vilde kunne fremkalde,
strømmer Blomsterbuketter, Telegrammer og Urtepotter ind, Konditorier bringer et pyntet
Kransekagehorn med en Konfirmand paa Toppen og fra Bogtrykkeriet sendes Festsangen til
Middagsbordet, mens Kogejomfruer og Opvartersker etablerer sig i Køkkenet, for, naar de
pyntede Gæster ankommer, at servere den fra det nærmeste franske Køkken bestilte Middag
å saa og saa meget pr. Kuvert, uden Vine, som sendes ekstra fra Vinhandleren. Denne
selskabelige Skik eller Uskik gaar igennem hele Befolkningen. Tarvelige Haandværkere, som
til daglig maaske er Samfundets fornuftigste Lag, bryder ud af alle Skranker paa en Søns eller
Datters Konfirmationsdag.
Men tag ikke til Genmæle overfor Deres Slægtninge, selv om De synes, at Skikken er aldeles
ravgal. Bring Deres Sonoffer i Form af en Ring med en Turkis eller Carit Etlars Romaner i
Pragtbind. Ønsk bevæget til Lykke til den bekræftede Daabspagt og drik Champagnen til
Stegen. Det er ørkesløst at ville reformere Samfundsskikke med Kritik; man har Lov at have
den in mente, men man gør klogt i at beholde den for sig selv.
--------------------------------------------Sofie:
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Modig: Blomster til Prinsesse (nu grevinde) Alexandra, klaverkoncerter, skolekoncerter,
Copenhagen Jazz-festival eller til Lisas fødselsdag sidste år, hvor du bare stillede dig op og
sang Steffen Brandts version af Halleluja.
Smuk: Du er så smuk, at mor og jeg engang tog dig med til et modelbureau, hvor vi fik lavet
en lille promotion film med dig. Det skete der ikke meget ved, udover at bureauet scorede
1000 kr. Senere tog du revanche, da du i år 2000 blev miss skolestart og sad bag på 500
busser i København (tjente 500 kr – dine første egne penge). Hvor var jeg stolt. Billedet fra
den kampagne blev i øvrigt brugt på på forsiden af en pjece fra Socialministeriet, som
handlede om de regler der gælder når kommunen eller amtet behandler sociale sager (det
billede indbragte os 20.000).
Dygtig: Klarer sig super i skolen, læser murstenstykke bøger på en dag, spiller klaver så
englene græder osv. Du kan det og bliver god til det, du sætter dig for.
Giver ikke op: Tae-kwon-do stævne
Omsorgsfuld: Tager dig altid af dine søskende, og var den 3. forælder, da Lærke skulle sove
hos os
Du gør noget for at blive kendt udenfor Hvalsø (hvor alle kender dig): Alexandra, og
busbagruder er allerede nævnt. I fjernsynet (Sommer Summarum) forud for optræden på
Copenhagen Jazz Festival, Skriver et kapitel i bogen ”Børn skriver til børn om skilsmisse”,
Interviewet til bladet CPHolmen og før der var noget der hed Y ouTube havde du allerede
som 4 årig publiceret din version af Barbie Girl og Se den lille kattekilling på Internettet.
----------------------------------Du har fået meget ros og anerkendelse for dine præstationer gennem årene. Det er så let at
rose dig for det du gør – det har vi gjort rigtig meget. Og det gør, at du nok får den meste
opmærksomhed den vej rundt. Det sætter fokus på hvad du gør – frem for hvem du er. Det
har vi nok opdaget lidt sent – men bedre sent end aldrig. Det er vigtigt for mig at fortælle dig,
at det er ikke det, du gør, som får os til at synes, du er en fantastisk pige – det er den, du er.
Det er dig. Du behøver ikke gøre alt mulig flot og imponerende, du behøver ikke leve op til
dine mål eller andres ambitioner, du behøver bare at være! Det er det, der tæller!
Indtil nu har vi set den perfekte Sofie, den søde Sofie, den omsorgsfulde og hjælpsomme
Sofie, den dejlige Sofie – men det er nu, du skal til at finde ud af, hvem du er – og det er
vores dejlige lod at acceptere og anerkende det, du finder.
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For få måneder siden sprang du ud som teenager med makeup, behov for at være alene,
weekender med veninderne i Hvalsø osv. Det er meget voldsomt for os, at miste vores lille
Sofie – men det er nødvendigt og jeg glæder mig til at lære dig at kende med alle de nye
sider, vi kommer til at se med årene.
Nu vil du holde en pause med klaverspillet – Igen er vi ved at se en ny Sofie.
Mine råd til dig:
Du kan ikke gøre alle tilfredse. Sådan er det. Det er vigtigere at du holder fast i dig selv (din
integritet) end at gøre alle omkring dig stolte og imponerede.
Når du fejler, og det vil du gøre, håber vi at du kommer til os og søger trøst eller vejledning.
Vi har ingen forventninger til dig, du skal ikke leve op til noget og du kan ikke skuffe os. Vi
håber bare, at du træffer de valg, der er rigtige for dig. For det er DIG vi elsker – uanset hvad.
Du skal holde fast i DIG selv og hvem du er. Uanset om nogle (heriblandt dine forældre) ikke
bryder sig om billedet – det skal vi nok lære. Det er helt i orden at sige fra overfor sine
venner og sige: Det dér har JEG ikke lyst til at deltage i.
Lyt til dig selv.
Jeg elsker dig Sofie og jeg ønsker dig held og lykke med resten af livet.

Side 78

Tobias, 2014 (fra mor)
Kære Dejlige Tobias
Først et stort tillykke med din konfirmation.
Dagen i dag, er en dag, du igennem rigtig lang tid,
har gjort dig rigtig mange tanker om.
Du har været utrolig spændende og udfordrende at få lov at følge med i nogle
af alle de tanker, du har haft.
Tanker om at være født i Danmark et land hvor de fleste er kristne protestanter,
men hvad nu hvis du var født i en anden del af verden ?
Var du då blevet jøde, katolik, muslim. budhist eller ateist ....?
Filosofiske tanker om at være menneske på jordenHvad er meningen ?-- hvad er vores opgave ?
Ja, rigtig mange tanker og spørgsmål - har fyldet dit hoved.
I dag Tobias kom så dagen,hvor du så selv har bekræftet din dåb, din tro -Det er rigtigt stort for far og mor at opleve.
Tobias, du er jo havnet i en familie med store armbevægelser, mange ord og
mange diskussioner.
At du indimellem/ måske i denne tid endda mange gange om dagen synes at
far og jeg er tåbelige,det er bar helt OK.
Du skal vide at vi elsker og respekterer dig - lige som du er ..
og ja, vi håber på, at du også i fremtiden bliver ved med at udfordre os
på dine holdninger, ideeer, tanker og syn på livet.
Sebastian..Ja, der er ingen tvivl om at livet på Montantgade bare altid er
bedere for dig, når han er hjemme.Det første du gør når du kommer ind af
døren er altid lige at spørg ? Er Sebastian hjemme ?
Tobias du er / og har altid været drevet at en kæmpe stor nysgerrighed og
undren over den verden du er sat i.
Du kaster dig altid ud i projekter, du har altid gang i “noget”,
har mange interesser der optager dig- og du er aldrig bange for at gå nye
veje.
Far og jeg lavede en “ Bain Storm” i forbindlelse med talen til dig...
på hvad du haft gang i af aktivter og sportsgrene.
fodbold
svømning,
spinggymnastik
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tennis
pakur
amrikanskfodbold,
håndbold
rulleskøjter
løbehjul
ethjuletcykel,
skateboard
rollespild
fisketure,
tur på stranden,med bål
bygge huler
basketball,
været med til at bygge om på “ skansen
--bygge hønsehus på skandernborg festival
ski
kælk
snowbord
musik koncerter
ikke mindst lige nu bruger du mange timer med at spille guitar
og venner venner venner
ja, Tobias du kaster dig altid 100 % ind i dine projekter,det er skønt
og du giver ikke op selv om noget er svært, det tænder dig bare, bliv endelig
ved med det
Tobias et andet kendetegn er din udbredte retfærdighedssans du
er der for dine venner og dem du møder på din vej.
Tobias apropro sangen linedanser vi sang lige gør så synes far og jeg at du er
rigtig godt i gang med din linedans
Husk på i den videre lindans i livet, vil der være perioder hvor lindans er er
sikket og i medvind og i perioder hvor du svejer og live ved at falde ned .
Far og jeg vil ønske for dig,
at du forsat må have både styrke og mod i det liv
og at du må lære at kende forskel.
Når styrken svigter, så forlad dig på modet Tobias
modet til at bede om hjælp
modet til at lade andre komme foran dig
modet til at tabe
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modet til at være dig selv
modet til at vise tillid til andre
og modet til at stole på, at Gud altid vil bedvar dig, i sin kærlighed.
Kære Tobias
husk at far og jeg altid vil være der for dig
tillykke
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Annie, 2015 (fra far)
Kære Annie
Det gør mig virkelig glad at stå her i dag, for sammen med alle her i lokalet at fejre din
konfirmation.
Annie jeg har nu været så heldig se dig vokse op over de seneste næsten 6 år. Da jeg mødte
dig første gang var du jo bare 8 år og lige flyttet fra Grønland til Danmark. I de 6 år er du
kommet til at stå mit hjerte meget nært og du skal vide jeg sætter pris på den fortrolighed og
nærhed vi har sammen.
Annie jeg er meget imponeret over dig, det findes der utroligt mange grunde til, men jeg vil
fremhævet et par stykker.
Du er i bund og grund et rigtig dejligt menneske. Det er dejligt at være sammen med dig, du
er en god ven og en rigtig god søster for din lillebror.
Du har en stor vennekreds af rigtig gode venner, jeg er specielt glad for at du de sidste 2 til 3
år har opbygget dig en rigtig god og solid vennekreds, både fra skolen, men også senest
gennem dit frivillige arbejde i forbindelse med valgkampen. Det er tydeligt at dine venner
nyder at være sammen med dig.
Jeg er også meget imponeret over hvordan du klarer dig i skolen. Topkarakter i stort set alle
fag kommer jo ikke af sig selv. Du er både klog, nysgerrig og flittig og det kan ses på dine
resultater.
Annie du har en stor sans for detaljen, det er vigtigt for dig at tingene bliver gjort præcist. Et
eksempel på dette fra hverdage er når du skal lave en pølsemad, for dig er det vigtigt at
pølsen dækker hele...jeg mener hele brødet. Du skærer derfor små stykker pølse ud således at
alle dele af rugbrødet er dækket. Der må naturligvis ikke stikke det mindste stykke pølse ud
over kanten af brødet, det er klart. På samme måde mindes jeg et tidspunkt for noget tid
siden, hvor jeg foldede et tæppe sammen lidt for hurtigt og lidt for sjusket. Du kiggede
bebrejdende på mig og insistere på at det skal foldes præcist efter de eksisterende foldelinjer.
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Man kunne måske godt nogen gange ønske sig at denne sans for detaljen også inkluderede
oprydning af dit værelse, men det er nok for meget at håbe på. Men samtidig dejligt at se at
du både kan rumme en stærk fokus på detaljen, men samtidig behersker kaos og rod.
Annie 15 år og snart voksen, du plejer jo at sige til mig at du er voksen og at du sagtens kan
klare alt selv.
Men både mor og jeg kan jo naturligvis ikke lade være med at bekymre os fra tid til anden,
når du kaster dig op på din cykel og drøner gennem aftenmørket mod et aftale med dine
venner, med håret flagrende efter dig og med en påklædning der ser forrygende godt ud, men
ikke giver meget beskyttelse mod regnvej eller kolde temperaturer.
Men jeg vil gentage det råd jeg har givet dig før, det stammer fra min mormor som var en
klog dame. Hun sagde altid ”if you can´t be good be carefull”. Det hun mente var, at man
nogen gange kan falde for fristelsen til at gøre noget man godt ved ikke er helt godt eller
noget man faktisk ikke har fået lov til. Men så længe man ikke giver slip på sin sunde fornuft
og tænker sig om og altid vurdere situationen og de mennesker man er sammen med, kan
dette ikke gå helt galt.
Ligeledes vil jeg huske dig på Annie at selvom du er meget klog og ved en masse, så bliver
man aldrig for klog til at lære af andre. Man kan lære meget af de mennesker man er uenig
med, så husk at beholde et åben sind og lyt til dem omkring dig. De har sikkert noget du kan
bruge også selvom du ikke er enig med dem.
Annie Fremtiden for dig ser lys ud og jeg er sikker på at du med dine talenter og dit gåpåmod kan opnå de mål du sætter dig.
Husk dog 2 ting.
Stol på dig selv og fokucer på de ting du har lyst til.
Lad ikke andre presse dig til at gøre noget du ikke vil. Du er et empatisk menneske der
bruger meget energi på hvordan andre mennesker har det. Men husk på at den eneste person
som er 100% afhængig af de valg du tager er dig selv. De andre skal nok klare den, også
selvom du nogen gange siger nej og ikke bruger 100% af din energi på dem eller den opgave
de mener er vigtigst.
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Det er OK at lave fejl og være usikker
Jeg tror ikke der findes en person i dette lokale som ikke har lavet masser af fejl. Jeg har
bestemt lavet min del af fejl, store som små. Men du må aldrig blive bange for at lave fejl...
lav masser af fejl men lær af dem og husk man er ikke et dårlig menneske hvis man laver fejl.
Det er menneskeligt at fejle
Annie jeg elsker dig og jeg vil altid være imponeret af dig. Jeg håber du ved at du kan altid
komme til mig både når du er glad og når du er ked af det - jeg er der for dig.
Jeg skal til at slutte og jeg vil derfor udbringe et trefoldigt hurra for dig Annie. Annie hun
længe leve Hurra huraa huraa
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Caroline, 2013 (fra far)
Start / velkomst
-

Kære Caroline. Pyhaaaa, så er vi her endeligt. Din konfirmation!! En dag du har

ventet på og talt om i snart 4 år nu. En konfirmation er jo i dag anderledes end da far blev
konfirmeret. Der fik jeg af farmor og farmor at vide, at de havde booket til suppe, steg og is
på Ølstykke Kro, og gæsterne var iøvrigt inviteret, så jeg skulle egentlig bare dukke op. I dag
er det nærmest omvendt, hvor du selv har en mening om det meste lige fra sted og mad, til
gæsteliste og bordpynt. Og sikken dejlig smag du har ! Og sikke et dejligt sted og dejlig mad,
og dejlige gæster du har sørget for !!!
-

(BILLEDE 1) Men en ting skal du være som ved min egen konfirmation; nemlig en

tale fra den stolte fader. Så Anne Louise og far har lavet en lille livshistorie, kombineret med
billeder (powerpoint selvfølgelig).
-

(BILLEDE 2)At blive forældre er der mange meninger om, og mange bøger man kan

læse omkring, ja selv et reality-show på TV (De Unge Mødre tror jeg det hedder (det falder
jeg nok ikke ind under) kan man bruge tid på. Men INTET kunne forberede mig på den
kærlighed jeg følte første gang jeg så dig, Caroline. En helt ny verden åbnede sig for en som
forældre når man får et barn og et helt nyt sted åbnede sig i mit hjerte.
-

(BILLEDE 3)Også at åbne din første ble, var en ny verden, da sygeplejesken frejdigt

sagde; ”den første ble, den klarer du farmand.” Heldigvis er bleskifte åbenbart et instinkt,
som mennesker er født med, og den klat asfalt du havde hældt ud i bleen blev på uskøn
maner skiftet med en ren ble.
-

Den første tid var meget spændende, da jeg skulle lære at blive far, og tage ansvar for

sådan en guldklump som dig. Ret hurtigt kunne jeg fornemme, hvilken dejlig og rolig pige du
er.
-

(BILLEDE 4) Som helt lille (synes far) at du uden tvivl lignede far på en prik, både af

udseende….
-

(BILLEDE 5) …. og interesse. Det har så ændret sig siden hen.

-

(BILLEDE 6)Barnedåb holdte vi under trange kår og for landet en meget svær tid.

Der var nemlig storkonflikt på arbejdsmarkedet, med lange køer foran supermarkederne for
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at hamstre især gær, øl og andre basale fødevare til følge. Alligevel fik vi, takket være Lars og
Hanne gennemført din dåb d. 8. maj 1998, hvor du blev døbt i Nykøbing Falster
Klosterkirke. En rigtig dejlig dag, hvor du ligesom i dag er i midtpunkt.
-

(BILLEDE 7) I dit første år boede du i lejlighed på fjerde (lidt upraktisk), men vi

flyttede hurtigt til et lille hyggeligt hus med have på Amager. Så kunne du nemt kunne
komme udenfor, og du nød som helt lille at kravle og løbe rundt i haven og lege med din
første og bedste ven; nemlig vores kat Guffe. Du fik også dit eget værelse, hvor du om aftenen
elskede at servere fantasi-te og -kager for far og hans kammerater.
-

I haven mødte du også på første hånd andre dyr end Guffe, blandt andet pindsvin og

især Ræven gjorde stort indtryk, når den gik gennem baghaven i aftenskæret.
-

(BILLEDE 8) Din interesse for dyr voksede markant, om end i en anden retning end

man umiddelbart ville tro om en lille lyshåret pige. Du var nemlig fascineret af dinosaurer,
allerhelst en Tyrannosaurus Rex, en stor kødædende en på 8 tons og 7 meter høj og 13 meter
lang. (ved ikke om det var en tidlig forvarsling om en kommende svigersøn måske?)
-

Om aftenen når vi skulle læse historie, var bogen om dinosaur din yndlings-

godnatfortælling. Og din yndlingsbamse var en grøn og rød dinosaurus, som dog måtte lade
livet da farmor og farmors hund Nana, bortførte den og gennemførte et seksuelt drama i
haven, der endte med at blive bamsens endeligt. Den blev dog erstattet af en plastik
krokodille som du fik af mormor og morfar efter deres Australiens tur.
-

(BILLEDE 9) Som lille, er du lige som nu, meget omgængelig. Skulle du underholdes

kunne man stikke dig en grydeske, og du kunne bruge timer på at sidde og kigge på den.
Også omkring mad var du som lille meget nem, du spiste simpelthen alt, også det som vi
andre ikke spiste. Til stor glæde for din dagplejemor, Bente, spiste du sild og russisk-salat,
som hun elskede, og til Oldefar Richard’s store fornøjelse var du også vild med blodpølse.
-

(BILLEDE 10) Som førstefødte har du måtte bane vejen for dine søskende, og være

”firstmover” omkring mange ting. F.eks. lærte du et ”kysse-tricks”, som med held også er
brugt til at stjæle kys fra senere William og Ida Marie; Man tager en rosin mellem læberne,
også kunne man stjæle et kys fra dig som lille, ved ikke om du stadig hopper på den…Anne
Louise gør ihvertfald ikke (med mindre det er chokolade)
-

(BILLEDE 11) En verden, eller skal vi sige univers, du også åbnede op til var Disneys.

Din første Disney film, så du på din 2-års fødselsdag, da vi var i biografen og så Tarzan. Du
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fik efterfølgende en Tarzan-dukke, som fulgte dig i lang tid. Du lignede ham faktisk også
rigtigt godt som lille (bare lyst hår).
-

(BILLEDE 12) Sammen med Disney har vi haft rigtigt mange sjove oplevelser, ikke

mindst Shrek og Prinsesse Fiona var et hit i en sådan grad, at du lige pludseligt elskede alt
grønt, så selv din 3-års fødselsdags lagkage skulle være grøn ligesom Prinsesse Fionas kjole.
-

(BILLEDE 13) Som lille var du ofte med til Brøndby kamp med din røde kuffert og

bamse. Det var rigtigt hyggeligt synes Claus, Jakob og far, ikke mindst fordi vi kunne smugle
øl med ind på stadion i din røde kuffert. Du sad i 2 timer og legede med dine dukker, som vi
lige kunne få mast ned i kufferten. Det var straks værre med William på Brøndby Stadion,
men det må vi vente med til hans konfirmation.
-

(BILLEDE 14) Da du var ca tre år blev du storesøster. Du synes det var rigtigt

spændende, og i starten skiftede nu lige så mange bleer på dine dukker, som William fik
skiftet.
-

(BILLEDE 15) Du synes han var rigtig sjov og spændende, og I legede rigtigt meget

sammen.
-

(BILLEDE 16)Lidt senere var det dog ikke Brøndby og dukker, men heste der var din

store passion. Du havde en væld af plastik-heste i alle mulige og umulige størrelse, og jeg vil
garantere for at de var de reneste heste, der nogen sinde har været på jorden. Hver aften blev
håndvasken fyldt med vand og sæbe, og så fik de skumbad og blev vasket og spulet, både
derhjemme og på ferie.
-

(BILLEDE 17) Du startede også til ridning, for at opleve rigtige heste. Det var så også

fars første møde med en rigtig hest, og det var med noget klamme hænder jeg modtog den
første hilsen fra en hestelære: ”Velkommen til. Hesten står i boksen der. Inden Caroline
ridder, skal den strigles og have saddel på”. Øhhh…hvordan gør man lige det ?? Og for satan
hvor er den stor sådan en hest. Nåh men ved fælles hjælp fik vi da bakset den ud af boksen,
og den blev striglet og det hele, og du fik lært at ride.
-

Heldigvis var der også mere afdæmpet sider af din hestemani, blandt andet hestekort,

som startede din samlerperiode. Da far var lille var det klistermærker, frimærker og
glansbilleder. Men du samlede på Diddle-ting i alle forskellige afskygninger; mærker,
blyanter, frimærker, dukker, puder mv. Hver en ønskeseddel i denne periode var stort set en
lang Diddle-liste, så det var rimeligt nemt at købe gave til dig i disse år.
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-

(BILLEDE 18) Det kræver selvfølgelig at man kan udtale ordet Diddle, hvilket voldte

specielt farmor visse problemer, da hun sammen med en veninde besøgte den lokale
legetøjsforretning, og sagde til den unge generte ekspedient: ”jeg skal købe en dildo til mit
barnebarn”. Forvirringen var stor i legetøjsbutikken, da ekspedienten afviste at have dette i
sortimentet, hvilket var til stor irritation for farmor, da hun var sikker på at hun havde set
det i deres katalog. Nåh men forvirringen blev løst og da du fik din gave op, var det heldigvis
en Diddle-bamse, der endte med at blive pakket ud.
-

(BILLEDE 19)Da du var ca 5 år blev mor og far skilt. Og det er ingen hemmelighed, at

du ikke var så glad ved det. Men samtidigt ved jeg også, at du via dette har fået en masse nye
mennesker i dit liv som du ikke vil undvære i dag. Mor blev gift igen med Dan, og du fik via
dette to nye søstre, som jeg ved du er rigtigt glade for, og jeg ved også at du sætter stor pris
på Dan. Og jeg vil også gerne takke dig Dan for at være så god og rummelig ved Caroline og
William.
-

(BILLEDE 20) Samtidigt blev far også gift igen, nemlig med Anne Louise. Jeg ved, at

du er meget glad for Anne Louise, og har været det lige fra allerførste gang i mødtes. Anne
Louise, som du kalder din hjertemor, er du meget tæt med, og bruger hende blandt andet til
at snakke fortroligt omkring drenge, veninder og andre teenageting som far ikke må vide
noget om, og så deler i begge interessen for samme dyre og tidskrævende hobby; nemlig
shopping.
-

Desuden har du fået to par ekstra bedsteforældre, som du også sætter stor pris på. Og

hvem ved om du nogensinde var startet til dans, havde det ikke været fordi at Mogens’ og
Anni har en danseskole.
-

(BILLEDE 21) Netop dans var og er din store fritids-interesse, og du har rigtigt flair

for det. Og som ni-årig blev du danmarksmester i disco-dou, sammen med Cecilie. Flot gået,
Caro ! Jeg har ikke tal på dine pokaler og medajler som du har hjemført. Senest har du
demonstreret nytten af dine dansekundskaber når du fuldstændigt smadre far og resten af
familien i Just Dance på Nintendo Wii-en (du har dog ikke spillet mod farmor endnu og mon
ikke hun kan give dig hård modstand)
-

(BILLEDE 22) Caroline du har altid været meget kreativ. I en tidlig alder kunne du

tegne prinsesser, med langt hår og kjoler og det hele, og senere var det imponerende
portrætter og haute couture-kreationer. Det kunne vi også se da du skulle vælge
konfirmationskjole, hvor du havde din egen ide til en model. Dette har betydet, at din mor og
Anne Louise kørt land og rige tyndt, før det lykkedes og finde en model som passede din
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tegning (du fandt den jo så i sidste ende på internettet som man jo gør i dag). Du har helt
sikkert et meget stort kreativt skabende talent, som jeg er sikker på du kunne bringe langt
såfremt det er det som du beslutter dig for.
-

(BILLEDE 23) Udover fritid, så er der jo også noget der hedder skole, og i 2004

startede du på Bækkegårdsskolen i Ølstykke. Du var i starten forståeligt lidt betuttet og utryg
ved alt det nye, der nu skulle ske i dit liv. Du var i starten ikke sådan helt vildt pjattet med at
gå i skole og lave lektier, men jeg fornemmer at du er blevet mere motiveret det seneste år,
nu hvor I er begyndt at få karakterer, og hvor du scorer rigtigt, rigtigt fine karakterer.
-

(BILLEDE 23) Men jeg vil sige Caroline, at det der gør mig mest stolt ved din

skolegang er ikke dine fine karakterer, og ej heller at du nyligt blev kåret som årets 8-klassesbabe ved gallafesten (og når man ser på dig og på billedet kan man jo godt forstå hvorfor).
-

(BILLEDE 25) Nej det der gør mig stolt, er det som din lærere altid siger ved

skole/hjem-samtale, og jeg citerer: ”Caroline er en populær pige. Fuld af sjov og ballade - på
de rigtige tidspunkter. En rigtig god kammerat/veninde som hjælper alle og som behandler
alle lige og som er god til at få alle til at være med.” Kort sagt : et godt menneske
-

(BILLEDE 26) Som 9-årig blev du storesøster igen. Denne gang til Ida Marie. Som

gerne vil sige lidt til dig (tryk på lydfil)
-

(BILLEDE 27) Vi har haft mange gode ferier sammen, og det er altid en fornøjelse at

være sammen med dig. Vi har jo været mange steder sammen; Cypern, Fuerteventura, New
Y ork, Niagara Falls, Orlando. Men den bedste ferie du selv siger du har haft var i
sommerhuset i Nykøbing Sjælland, hvor du burede dig inde i 5 dage med Katrine i annekset
på ca 10kvm. Eneste problem I stødte ind i var, at der ikke var toilet i annekset. Det måtte I
sande en sen nattetime, hvor døren ikke kunne åbnes, og i først kom ud næste formiddag,
hvor far kiggede ind til jer. Vist meget godt i havde en plasticpose i annekset, og at der ikke
var hul i posen !
-

(BILLEDE 28) Oftest mødes man jo som teenager i dag ikke sådan rent fysisk med

sine veninder. Det foregår i dag virtuelt, hvor I ”liker” på facebook, poster på Instagram, SMS
på telefonen, imens I ser Paradis Hotel på tv-et, og laver lektier og taler i telefon. Alt sammen
på samme tid. Jeg må sige at du I allerhøjeste grad formår at multitaske, og til fulde levet op
til det at være nutidig teenager. Desuden er du god til at få mest muligt ud af den
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tilgængelige tid og du prioriterer sin tid benhårdt og skærer det unødige fra. F.eks. ved kun
at rydde op på sit værelse 1 gang om ugen. MAX
-

(BILLEDE 29) Du er en meget modebevidst, men ikke på den mainstreame måde. Du

har nemlig din egen stil, og sætter ting sammen på en anden måde. Du er god til at spotte
trends meget tidligt, inden det for alvor bliver mode og er det først mode; ja så rykker du
videre til næste dille. Det passer fint med at du er et rigtigt bymenneske og tager tit på
strøgture, nogen gange flere gange hver ugen. Man skal jo holde sig orienteret om det nye !!
-

(BILLEDE 30) Det seneste år, har du optaget en ny hobby, nemlig at være timer på

toilettet. Førhen var det som omtalt heste, der blev vasket. Men i dag er det tværtimod dig
selv og dine veninder, der bruger alskens midler til at forskønne Jer. F.eks. seneste
nytårsaften, hvor du havde inviteret nogle veninder til spisning. I mødtes kl. 14.00 og ca
klokken 18.00 blev døren til toilettet åbnet igen, og tre pragt-eksemplarer dukkede op.
-

(BILLEDE 31) Senere samme aftenen skulle i til fest, og du fik lov til at drikke lidt

champagne og Bailyes. Det var dit første møde med en lille grad fuldskab, og også noget med
at kysse en dreng.
-

(BILLEDE 32) Som person er du meget betænksom, omgængelig, hjælpsom, sjov og

meget, meget nem og dejlig at være sammen med. Du er altså en rigtig god pige og en dejlig,
dejlig datter. Jeg husker kun en enkelt gang du har været sur, men det kan vi sikkert få
Faster Rikke til at fortælle om senere!!
-

Et eksempel på din betænksomhed, var på en ferie på Playitas for tre år siden, hvor

du arrangerede en kærlighedsaften for far og Anne Louise, hvor du havde pyntet fint op med
hjerte, blomster og det hele. Et andet eksempel var din tale til vores bryllup, hvor du som 9 –
årig holdt en meget følelsesladet tale, hvor der ikke var et øje tørt
-

Jeg ved også at du har en medfødt empatisk og social evne, som betyder at du er

rigtigt god til at føle hvordan andre mennesker har det, og er god til at hjælpe dem. Noget
som også dine veninder sætter stor pris på, ved jeg.
-

(BILLEDE 33)

-

Hvad fremtiden bringer for dig Caroline skal jeg ikke spå om. Men jeg håber du altid

vil følge dit hjerte og være tro mod dig selv og tro på dig selv
-

Til slut vil jeg sige Caroline, at du skal vide at Anne Louise og jeg/far og resten af din

familie elsker dig som den du er inden i, uanset hvad. Og du kan altid komme til os og vi vil
altid være der for dig.
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-

Visdoms-ord fra din gamle far her, er tro på dig selv Caro. Du er verdens bedste

Caroline, og alle omkring dig elsker dig for den du er.
Allerhelst synes jeg vi alle skal rejse os op og råbe tre kort og tre lange hurra for Caroline.
SKÅL
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Christian, 2016 (fra mor)
Vi har bladret i albums og vi har kigget på digitale billeder, og sammensat en kavalkade af
indtryk fra dit ca 15 år gamle liv. Dem kan I se nærmere på i løbet af festen.
Naturligt nok har vi mest haft kameraet eller telefonen fremme, når der har været
fødselsdag, jul eller sommerferie. Så alle de sure oplevelser og skænderierne har vi jo så ikke
fået dokumenteret.
Men alligevel viser billederne en masse om dig og om hvad du interesserer dig for. Det kan
kort koges ned til mad, vand, rejser, venner og fodbold. De temaer går igen. Og selvom
feriebillederne minder om en masse fede ture rundt i Kina, i Italien, Spanien, Thailand,
Australien, Italien og Østrig – ja, så er der da også lige dokumentation af, at du ikke altid er
lige heldig. Der er søm i fod, skulder i slynge, flænger i øjenbryn, fod i gips. For slet ikke at
nævne dit første alvorlige møde med sundhedsprofessionen – insektbid og dertilhørende
blodforgiftning i Shanghai. Og efter at du fik råbt ”Are you trying to kill me?” til lægen der
skar i dig uden bedøvelse, faldt du helt ned og sad og tronede med morgenmadsbakken
næste dag, da dine dårlige forældre havde ladet dig overnatte selv på sygehuset. Vi blev ikke
råbt af.
Billederne viser også, at du er god ved børn. Du er faktisk rigtig god til at passe på og lege
med mindre børn. Fra Oscar over Julle, Sigge og til Hugo og Elinor. Måske Caroline ikke helt
tæller som barn i den sammenhæng. Der er vist ikke afstand nok mellem jer til helt at have
fundet jer til rette i en storebror/lillesøster model - i hver tilfælde ikke lige i øjeblikket, hvor
bølgerne og ukvemsordene går lige højt nok. Men rent faktisk har I pga vores flytten frem og
tilbage haft rigtig stor glæde af hinanden, og under tiden i Shanghai var I nød til at finde ud
af at støtte hinanden, da I ret brat stod over for at skulle tale engelsk, køre skolebus og
bevæge jer rundt blandt en masse især amerikanske, franske og tyske børn, som kom fra
meget anderledes liv end jer. I kan også stadig forene jer imod os som forældre. Og måske
fremtiden byder på endnu mere fælles front – både i forhold til os, men også resten af
verden.
Du har været med hele vejen siger vi nogle gange. Boet mere i udlandet end i Danmark, og
taler bedre engelsk end dansk. Og du kan lide at lege med sproget. Har ikke fundet nogle
meget ubehagelige SMS, men en fra dig, hvor du så mindeligt ber’ om lov til at Nicholas og
du kan spise pizza ude, og skriver ”do not say Dominos say DomiYes”.
Du blev født i Washington. Der blev ikke sparet på opmærksomhed fra familie og venner –
du var en lille glad dreng, som tullede rundt i vuggestuen på Christianshavn inden vi flyttede
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til W-wa. Her fik du efter godt et år i børnehaven et enkelt år på den amerikanske skole, men
tilbage på Amager var det også tilbage til børnehaven og siden 1½ år på Gerbrandsskolen
inden du mødte den fantastiske skole i Shanghai, hvor du fik 3½ år i nogle gode rammer,
som har givet dig smag for en international skolegang.
Dine interesser er alsidige. Ingen hemmelighed, at vi synes det ville være dejligt, hvis du
brugte mindre tid foran skærmen med computerspil, men må så på den positive side
anerkende, at du også får set nogle ret interessante youtube videoer, som du begejstret
refererer fra, bl.a. om koreansk mad, drinkmiksning og design. Og så ser du alle mulige
gennemgange af diverse spil, vi forstår det ikke, men ingen tvivl om, at du virkelig kan gå op i
dine hobbies. De skifter så over tid. Der har også været perioder med stor interesse for sten,
for bonsaitræer og dinosaurer. Men synes senest at meget er skiftet ud med stigende
interesser for online shopping af sko, hættetrøjer og t-shirts. (har prøvet badminton, gym)
Men ind i mellem streaming af diverse serier på Netflix, WoW og youtube, så kan man
faktisk finde dig til fodboldtræning og til drama. Og basket i alle frikvarterne. Og så er der jo
”de forbudte trin” – du har taget en enkelt sæson på danseskole, og ønskede ikke flere, for
som du sagde – så havde du jo lært det. Og i hvert tilfælde har du nu i flere år danset dig til
en sommers forbrug af is, fordi du har vundet skolens dansekonkurrencer, som har udløst
gavekort til Paradis. Du er meget optaget af musik og vil helst have musik kørende, uanset
om du går i bad, ordner køkken eller laver lektier.
Og retfærdigvis kan computeren mere end spille. Du er i perioder meget online med nye og
gamle venner, nogle gange for at spille, andre gange for at lave gruppearbejdet færdigt og så
også lige for at få hjælp til matematik-opgaverne.
Venner er vigtige for dig. Det er også et relativt flydende begreb. Det er bestemt ikke drenge
og piger vi ser meget til herhjemme, men vi hører meget om dem – og kan høre dem online,
men når de så endelig kommer, så går de ikke med det sammen - så skal det helst inkluderer
en sleep-over. Og at det ikke er computerspil hele natten, hvor vi primært høre jer råbe ”kill,
kill” vidner en sms fra februar om ”If you are going home, bring me my deo and man
perfume and my hair products, Thank you”.
Dine venner er i høj grad knyttet til din skole. Du bruger utrolig lang tid på den skole, og er
meget engageret i dine lektier. Bruger mange timer på lektier. Måske ikke altid lige effektivt,
men meget dedikeret. Også skabt frustrationer – du har skullet arbejde med dig selv. Du har
ind i mellem følt, at det var svært at slå til som person – og vi har måttet arbejde lidt med,
hvad der er et fornuftigt og realistisk ambitionsniveau. Men du har virkelig formået at tage
mange af lærernes gode råd om organisering, forberedelse og fokus til dig – og heldigvis har
du nu også tit en god motivation for at lave spændende projekter i skolen. Og ingen tvivl om,
at også skolen her i København har været med til at udvikle dig. Du får positiv feedback på at
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påtage dig ansvar, påtager dig lederrollen i jeres gruppeprojekter, på at du er sjov og
smilende at have i klassen og at du er ambitiøs og selvreflekterende.
Og det sidste er også noget vi lægger mærke til. Du er på mange måder meget selvstændig –
og har en holdning til mange emner, lige fra mad, feriedestinationer til flygtningekrise og
valg i USA. Du tænker også over, hvordan du selv passer ind i verden – hvor er din plads i
gruppen, din plads i et kommende uddannelsesvalg og hvad er dine valgmuligheder i forhold
til fremtidig job og familieliv. Du vil gerne med ud af Danmark og studere internationalt –
det er vi glade for, det er jo den vej det nok går. Du er ikke bange for de store spørgsmål i
livet. Og tror også, at det har været med til at motivere dig til at gennemføre
konfirmationsforberedelsen. Du er blevet udfordret på holdninger og meninger om tro, livet
og næstekærligheden. Og har fået sat ord og billeder på mange af de oplevelser og tanker,
som du måske ellers selv går og grubler lidt med.
Konfirmationen i dag markerer jo ikke benhårdt, at du bliver voksen. Men den markerer
nok, at de valg, som du allerede går og tænker meget over rykker tættere på og at du i endnu
højere grad vil skulle svare for dig selv. Selv have en mening om verden og din plads i den.
Og det som ændrer sig er også, hvordan andre mennesker forholder sig til dig og omvendt.
Du har med rette kunnet forvente en masse af dine omgiveler. Fra fødsel til nu har vi stået
der med mad, sutter, hyggelige dyner og masser af opmærksomhed og logistik. Og du er ikke
blevet bedt om så meget den anden vej. Men det er nu at dine omgivelser – dvs din skole,
dine venner og din familie mere alvorligt også har nogle forventninger til dig. Og vi ved, at du
også har nogle store forventninger til dig selv. For billedkavalkaden viser også noget andet.
Du var muligvis en lækker lille marcipangris for små 15 år siden. Men du har forandret dig
rigtig meget, og vi ser allerede, at du både uden på og indeni er på vej ind i en ny fase af dit
liv – vi håber, at dagen i dag er med til at markere for dig selv, dine venner og din familie, at
det er et skridt, som du er rigtig klar til at tage. Dine grundlæggende evner til at være social,
udadvendt og nysgerrig vil givet hjælpe dig godt på vej.
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Ellen, 2016 (fra mor og far)
Kære Ellen
Tillykke med din konfirmation i dag.
Dette er ikke ”Her er dit liv”, for selvom vi vil kigge lidt tilbage og der er gæster her der
kender dig rigtig godt, er vi her for at fejre din fremtid. En fremtid, som du i dag har valgt at
basere på kristne værdier som næstekærlighed og ”modtage Guds rige ligesom et lille barn”,
dvs. tillidsfuldt. Og så er det jo sjovt at vi samtidig siger ”velkommen i de voksnes rækker” til
konfirmationen. Men det hele afspejler jo netop den balance, som du skal forsøge at ramme
resten af livet – leve i Nuet og samtidig investere i fremtiden, passe på sig selv og vise omsorg
for andre, finde roen i at være tillidsfuld i forhold til andre og fremtiden, uden at være naiv.
At lade sig overbevise uden altid at kræve bevis – at turde tro på det gode. Du står lige dér
mellem barn og voksen – og at du er godt klædt på, viste du for nogle uger siden, hvor du for
første gang rejste udenlands uden din familie, da du var i London med Ungdomsskolen.
Men først et tilbageblik på dit – og verdens - tilløb til fremtiden:
Du talte tidligt og du talte meget, der var meget vi skulle svare på og som du selv tænkte over
– fx filosoferede du over, mens du spiste svesker, hvorfor du også blev kaldt sveske.
Du har altid haft en god fantasi og forestillingsevne, som du blandt andet har brugt til de
mange lege du hver dag har leget med Laura. Du har også brugt den i andre sammenhænge,
som da du efter en sommerferie kom tilbage i børnehaven og fortalte så levende om vores tur
til Pippiland, at alle troede vi havde været der i ferien – det havde vi bare ikke før året efter .
Lige siden du var lille, har du haft en dejlig humor, og du har altid været i gang. Man keder
sig aldrig i dit selskab.

Da vi skulle flytte til Kina lige før du fyldte 5 år, opfandt du dit eget sprog, som du kaldte
neglesproget – i lang tid hørte vi om dette eller hint, som man sagde anderledes på
neglesprog. Du var ikke så vild med tanken om at flytte, og det med sproget optog dig
selvfølgelig. Det blev til en rigtig god oplevelse, som bl.a. har været medvirkende til at du er
utrolig åben overfor nyt og andre, ikke låst af ”Normal” og fx gerne vil have tang i
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madpakken som dine koreanske klassekammerater på WAB, du elsker at rejse og det betyder
ikke det store for dig om du læser en bog på dansk eller engelsk – ofte kan du ikke huske det
bagefter, for det falder dig helt naturligt. Men helt uden fokus på flokkens vurdering er du
naturligvis heller ikke – fx da du som 3,5 årig skulle have Kalle med hjem og lege for første
gang: ”Mor, du skal huske at hente mig og Kalle på en smart måde.”.
Du var også tidligt god til at være tro mod dig selv og sige fra – hvis du blev inviteret til to
arrangementer i den samme weekend, ville du kun til det ene – det lærte vi andre noget af!
Du er ansvarlig og omsorgsfuld – du har f.eks. altid været omsorgsfuld overfor Laura, selvom
du har været træt af hende eller irriteret på hende. Da hun startede i vuggestue, sagde du
”Voksne bliver ikke sure over Laura ikke kan gå, de kan godt lide vores lille putte-Laura”.
I dag tager du også ansvar, det får vi af vide af lærerne i skolen – du er ikke bange for at gå
forrest.
Du har haft udfordringer undervejs, bl.a. med gigt, som er en rigtig træls sygdom. Vi
tilbringer mange timer sammen i bilen og på det ene og det andet hospital, og vi synes du er
god til at finde noget positivt i det og vi laver altid en hyggedag, som bl.a. inkluderer en ny
Jumbo bog med hjem. Du er er god til at leve livet hver dag i medgang og modgang.
Vi håber du vil holde fast i at være dig selv, og fortsat sige fra og til og holde balancen - det er
et godt udgangspunkt for et godt liv.
Og det går jo hurtigt, som du påpegede, da vi for 9 år siden talte om du kunne huske Jakob
og Marie fra børnehaven – ”ja, de tabte en tand og nu går de i skole.”
Kære Ellen, Stort tillykke med konfirmationen!
Ellen, længe leve – Hurra, Hurra, Hurra og det lange Hurraaaa
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Emil, 2015 (fra mor)
Tale til Emil på konfirmationsdagen den 1. maj 2015
Min søde lille skat. Da du kom til verden var det anden gang jeg følte mig lukket ind i
paradisets have. Det er der man kommer, når man får sådan en dejlig søn. Jeg husker
tydeligst hvor taknemlig jeg var over at få dig. Sådan et dejligt barn. Sådan et perfekt og
smukt barn, som du var og stadig er. Rolig, tilfreds og nem at gøre glad. Mild og tryg. Et barn
at være meget stolt af.
Du blev født dagen før min 37 års fødselsdag. Du var og er den sødeste dreng nogen mor kan
ønske sig, og den bedste fødselsdagsgave jeg nogensinde har fået.
Du er den mindste i familien, og du har nogle gange syntes det var irriterende at være den
mindste. Det har dog også sine fordele. Du har været elsker af mange lige fra du blev født:
Ikke bare forældre, men også dine 3 søskende. Du var utrolig velkommen og blev hurtigt
vores alle sammen’s lille solstråle.
Jeg måtte bærer over med at dit hoved dinglede noget når Christian kom og hev dig op og
ville gå rundt med dig. Bare nu det hoved bliver siddende, tænkte jeg. Jeg bed det i mig.
Christian sagde så tit: ”Han er så nuttet”. Det var nemlig helt rigtigt.
Louise var jo en rigtig teenager, men hun kom og hentede dig og tog dig med til hendes
veninder. Eller også tog hun dig med ind på værelset og så blev døren lukket. Hun ville gerne
have dig for sig selv. ”Det er så hyggeligt” sagde hun.
Frederik ville gerne lege med det samme. Og du fik sørøvertørklæde på, lå med de små små
hænder i store store plastik håndjern fra fætter BR, eller du fik små bitte biler som blev
placeret foran dine øje, så du kunne ligge og kigge på dem da du var helt lille og sov det
meste af tiden. Det var hans måde at vise sin kærlighed på.
Du viste dig at være et meget høfligt barn. Vil du og Frederik have en is? Så kunne du sige:
”Tak fordi du spurgte om det, mor”. Du kan også irettesætte Frederik og sige: ”Hvorfor er du
så sur og taler grimt til mor”. Når du fik en af Frederiks gamle trøjer på, så var den jo ny for
dig, og du kunne sige ”Tak fordi du købte den til mig, mor”.
Som alle andre børn kunne du også blive frustreret når gaven i strømpen ikke var som
forventet. Og du kunne blive utålmodig. To minutter efter vi var kørt hjemmefra, så begyndte
du at spørge: ”hvornår er vi der?”. så gik er 5 minutter mere og så spurgte du igen. Ligesom
du ofte benyttede lejligheden til at spørge om mange ting.
Det var bare en af de ting du er god til. Der kommer flere:
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Du er så god til at hjælpe med madlavningen. Du kan bruge krydderier og smage maden til.
Da du var mindre skulle du altid lave morengs. Nu kaster dig gerne ud i en rabarber souffle.
Jeg nyder meget når vi er fælles om madlavningen. Du elsker processen og de gode råvare. Af
samme grund var husgerning i skolen en skuffelse for dig, da der i de kommunale budgetter
ikke er plads til de råvare du sætter pris på.
Nogle gange så gør du de mest utrolige ting. Og du gør hvad du bestemmer dig for. Da du var
en lille dreng så gik du den lange vej op af trappen til 5 m vippen. Gik ud på vippen og
hoppede i. Du var så lille at man dårlig kunne se dig helt der oppe på den store vippe.
Og du ved noget om de mest utrolige ting. Dine storebrødre betyder at du i en forholdsvis
lille alder er blevet introduceret til spil, film og serier som du i virkeligheden var alt for lille
til. Så i en meget tidlig alder vidste du alt om facilitetsbehandling, tarmskylninger, utroskab,
parforholds problemer, arbejdspladser og flørterier. Det er primært Klovn som har været en
stærk inspiration og humorkanal. Senere har i set alle afsnit af Langt fra Las Vegas mange
gange. Det er om end endnu mere plat og latrinært. Men du og dine brødre elsker den platte
form for humor.
Du har også altid haft en forkærlighed for Fantasy universet og for udklædning. Allerede din
første fastelavn da du var 9 måneder gammel var du udklædt som indianer. Frederik
insisterede på at selv babyer skulle være klædt ud til fastelavnsfest. Du kunne ikke rigtig
forstå at du skulle have fjer på hovedet. Siden har du været meget bevidst om dine ønsker,
når der var anledning til udklædning. Også uden anledning. I perioder har du haft
udklædningstøj på hver dag. Når du var udklædt så trampede du hårdt i gulvet og forsøgte at
se rigtig sur ud som en rigtig kriger.
Halloween og fastelavn var store højtider for dig. Der kunne man gå rundt og få penge og slik
samtidig med at være klædt ud. Jeg kan huske at i bankede på hos en ældre dame på
Rytterhaven. Jeg stod lidt diskret ude på vejen for i var for små til at gå rundt selv. Hun stod
inde i huset og spurgte lidt højt ”hvad er det der Halloween for noget”. Så råbte du klart og
tydeligt: ”Det er bare noget med at du skal give os nogle penge”.
Du er også en samler: wull morgenthaler, elefanter, warhammer, playmobil, en kæmpe
legosamling og fjernstyrede biler. Og så har du haft en fin samling af waweboard, skateboard,
løbehjul og rulleskøjter. Om vinteren så blev det rundt om bordet. Det lavede godt nok
mærker i gulvet, men som Frederik siger, så kan jeg ikke sige nej til dig.
Du har også altid været glad for udelivet og for naturen. Det er et opladningssted for dig. Da
du startede til spejder var du rigtig glad for det. Du elsker de aktiviteter, det udstyr og den
atmosfære der er i naturen, og det at man skal kunne klare mange forhindringer. Da du var
11 og 12 år gik du med shorts i et helt år. Det var koldt og jeg kunne næsten ikke klare at
tænke på hvor koldt det måtte være for dig. Jeg købte skiundertøj og klippede af længden, så
du kunne have det på indenunder. Men man måtte ikke kunne se dem. Nu holder du vist en
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pause fra spejder, som så mange andre teenagere. Du har heldigvis fået en hund, IC, som
sørger for at du kommer ud og gå hver dag.
Du har altid været meget kreativ. Med tegninger, farver og fantasi. Jeg har alle årene gemt
dine tegninger. Det er mange, selvom jeg kun har taget de bedste. De afspejler også dine
interesser og præferencer for drengeuniverset, det maskuline, fantasy og alle de figurer, du
syntes er så seje. Der er lidt blomster og et træ i ny og næ. Men der er ingen fine ting,
prinsesser eller babyer. Der er til gengæld politibiler med våben, fængsler, brandbiler med
vand og ild, tanks, bionicles. Alt sådan noget.
Og så er du sjov og god til at få øje på når noget er sjovt og / eller pinligt. Det spotter du med
det samme.
Du var hurtig til at lære at tale. Du kendte bogstaverne meget tidligt. Frederik trænede det
med dig hver gang vi kørte bil. Det har bekræftet mig i at børn lærer meget hurtigere af deres
søskende.
Mens du stadig kunne gå i skole, var du glad for at lære. Og glad for dine kammarater. En
dygtig og interesseret elev, som så gerne vil lære. En moden, klog, fornuftig og dejlig dreng.
Jeg kan også huske i børnehaven – så havde du ofte brugt dagen med dine venner på at
samle og finde insekter i en lille spand. Når du blev hentet så kom du med din lille spand af
insekter og samlingen skulle beundres. Næste dag blev sten igen vendt og insekterne blev så
fundet igen.
Du er også meget økonomisk og er god til at passe på dine penge og spare op. 9 ug af 10
gange du ringer til mig er det for at høre ”hvad står der på min konto”. Engang fandt jeg dig i
en is butik i Skagen, hvor du havde bestilt en is med en kugle. Da du så mig, spurgte du om
jeg ville gi en is. Det ville jeg gerne, hvorefter du ændrede bestillingen – ”så vil jeg godt have
ændret til to kugler”.
Jeg har også altid nydt og nyder stadig vores ferier. Dels i Skagen og i sommerhuset. Du kan
godt lidt at komme tilbage til de to steder hvert år. Du kender det ud og ind og føler dig rigtig
godt hjemme. Det er ferie for dig.
Hver sommer har du haft venner med i sommerhuset. I leger skydeleg, laver bål, fanger
krabber og bader. Kører på tanker på de små cykler og køber slik. Det man i min verden
kalder et godt børneliv.
Det er også der du har haft dejlig samvær med resten af familien, leget med dine søskende,
fætre og kusine, og været sammen med din mormor og morfar. Det betyder meget for dig og
så det at du har kommet der hele dit liv. Du forestiller dig at du også skal komme der med
din egen familie engang.
Engang sagde du højt og klart: ”Det vigtigste i verden er at have en god familie”. Du har helt
ret, og det var godt sagt. Specielt af en dreng på 10 år.
I det hele taget har du altid haft en særlig fornemmelse for hvad der er det vigtigste i livet.
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Du fornemmer og har en stor sanselighed og sensitivitet. Du har en stor følsomhed over for
vibrationer og stemninger mellem mennesker.
Det er som om alt går dybere ind hos dig, du har en dybere bearbejdning af indtryk, opfanger
flere detaljer. Registrerer nuancer. Og kan aflæse ansigtsudtryk. Man kunne også sige at du
er et menneske med meget top og bund.
Det er en stor styrke og kan give et varieret, fantasifyldt og tilfredsstillende liv. Sådanne
mennesker udvikler naturligt empati, spiritualitet og opfindsomhed ift at realisere mål i
tilværelsen. Du har en stor gave i at kunne vende det sarte og hudløse til en styrke i
livskunsten. Og til at udvikle en klogskab som man ikke altid lære på universiteterne.
Det er dog også mennesker som dig der tidligt lærer, at et godt liv skal man kæmpe for hver
dag. Og det ved du.
Du har allerede prøvet meget i dit forholdsvis kort liv. Du har allerede haft mange oplevelser,
mange glæder og også vanskelige ting. Du har prøvet hvordan det er, når livet er allermest
svært. Du har kæmpet for at få en god dag. Du har allerede nu fået en vigtig erfaring, at
sådan er livet også, og at man kan komme gennem svære tider og det kan gå bedre igen. Jeg
glæder mig over at se din livskraft folde sig ud. Som det lys i lagkagen der nægter at lade sig
puste ud. Du er så sej. Du kæmper sådan. Du vil så gerne overvinde det som er så svært.
Sætte alle dine kræfter ind.
Tænker på dit navn. Vi kunne så godt lide det navn. Og vi kunne godt lide ham Emil fra
Lønneberg. Louise syntes det var et dumt navn og stemte for Benjamen, så det måtte du også
hedde.
Men vi var i tvivl, for da du kom var du på en måde slet ikke en Emil da dit temperament var
alt for blidt. Det var umiddelbart svært at finde skarnsknægten fra Lønneberg i dig. Men vi
syntes stadig det er det bedste navn til dig. Og det er jeg glad for i dag.
For nu har jeg studeret ham Emil fra Lønneberg lidt nøjere. Til trods for hans skarnstreger så
sad han i sit lille værksted og voksede som menneske. Og blev både klogere, sm artere,
modigere, mere menneskelig og fantasifuld end alle andre i Lønneberg. Han havde moralsk
mod og stor humor. Mens hans far gik og troede at det var ham som bestemt over Katholdt,
så viste det sig jo at det var Emil som spredte glæde og godhed på Katholdt.
Det var Emil som bar på varmen, visdommen og menneskeligheden. Og på det grundlag var
han den virkelige konge over Katholdt, ja hele Lønneberg.
Det navn passer så godt til dig efterhånden som din personlighed har vist sig. Du er så klog
og modig. Du er sjov og du er et varmt menneske. Som den anden Emil så forstår du også at
sprede glæde og godhed i familien. Du skal vide at jeg er utrolig stolt af dig.
I formiddag i kirken da fik vi vished for at konfirmationen handler om at alle i unge
mennesker skal forstå, at der er en far i himlen, som elsker jer præcis som i er.

Side 20

Jeg vil nuancere det og give min egen fortolkning: jeg syntes konfirmationen handler om at
jeg får en lejlighed til at sige til dig, at jeg elsker dig præcis som du er.
”Hvornår er vi der?” sagde du ofte i bilen på vej ud til mormor og morfar. Når man som barn
befinder sig i et tidsmæssigt ingenmandsland, så kan man ikke svare noget der giver mening.
Det kendetegner også de spørgsmål til tilværelsen, der senere kommer. Og her står det ikke
bedre til med svarene. Her får vi heller ikke altid lette og forståelige svar. Det gælder også de
udfordringer du og vi oplever. Der er ikke nogle nemme svar.
Men nu sidder du ikke længere på bagsædet og stiller alle mulige spørgsmål. Nu er du selv på
vej ud i livet, og du skal selv svare på de spørgsmål livet stiller. Om få år rykker du selv om på
forsædet. Så bliver det dig som skal svare. Du har så mange svar der ligger intuitivt i dig.
Som din sensitivitet og klogskal vil hjælpe dig med. Det er dit kraftværk, der din strøm bliver
til.
Den bedste affyringsrampe for ungdoms- og voksenlivet må være at kunne gå ud i verden og
vide at man er elsket der hvor man kommer fra. Og det er du.
Jeg håber du vil opleve at der er meget at glæde sig over og glæde sig til.
Og så håber jeg du en dag måske selv får et lille menneske på bagsædet der spørger ”hvornår
er vi der?”.
Indtil da vil jeg gerne være bagsæde-passager i din bil. Jeg vil gerne hjælpe dig med at finde
svarene, hvis du beslutter dig for at vende dig om og spørge nogen til råds.
Jeg lover dig at jeg nok skal passe på dig i lang lang tid fremover, ligesom jeg vil dele mine
ressourcer med dig. Lige så lang tid du har brug for det.
Uanset alder - ungdomslivet og voksenlivet, så er jeg din og du er min og sådan vil det altid
være, uanset hvor gamle vi bliver.
TILLY KKE MED KONFIRMATIONEN – OG S K Å L
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Mads, 2016 (fra mor)
Tale til Mads’ konfirmation
Kære Mads
Tillykke med dagen! Du er blevet konfirmeret i dag, og det vil vi SÅ gerne fejre. Og vi vil så
gerne fejre DIG. Vi elsker dig og synes, du er værd at fejre.
Faktisk synes jeg, du er et helt fantastisk menneske. Jeg er dybt taknemmelig for og meget
stolt over at være din mor. Det gælder også Ida og Adam, men i dag handler det om dig!
Du er et menneske med en fantastisk personlighed og rigtig mange talenter.
Allerede da du var lille, fandt vi meget hurtigt ud af, at du var musikalsk. Du elsker musik, og
det har du altid gjort. Du rokkede med på musik, før du kunne gå. Bare vi tog Idas
båndoptager frem, begyndte du at sidde og danse med et smil.
Før du kunne snakke, kunne du synge hele melodier, så man kunne kende dem, f.eks. Jesu
lille lam.
Du har i det hele taget et godt øre for musik. Du gik til trommer og kan stadig godt spille på
dem. Men nu spiller du meget mere klaver og guitar og gør det egentlig ret godt for en, der
aldrig har lært det! Altså udover at have lært dig selv det.
Du synger også godt! Faktisk er du megamusikalsk og har et ret godt gehør, hvilket jo er
forklaringen på, at du kan spille, selvom du ikke har lært det, for du lytter dig frem. Du er
rigtig god til at høre f.eks. bassen eller akkorderne, og på den måde kommer du langt. Derfor
kan du også med lethed synge en overstemme eller understemme – det er ret sejt.
Du finder også altid fed musik og sætter det på derhjemme. Da vi i en periode ikke havde
computer i køkkenet, var det faktisk det, jeg savnede mest – altså at du kom ned bl.a. om
morgenen og gik direkte hen til computeren og lige skulle sætte en god sang på.
Du har også rytme i kroppen og danser vildt meget, og det har du altid gjort. På
fritidshjemmet blev du og nogle andre ret fascinerede af Michael Jackson i forbindelse med
hans død, og I lavede shows eller konkurrencer, og du lærte dig en masse seje moves, og du
kan moonwalke bedre end de fleste! Også som 3-4-5 årig kan jeg huske, at du dansede sejt,
og du kan stadig finde på at kaste dig ud i køkkenet og starte en vild dans, fordi der lige er
noget fed musik på. Det er ret underholdende… Du er faktisk ret god til at danse, og hvis det
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ikke var, fordi du havde brugt så meget tid på fodbold, synes jeg virkelig, du skulle have gået
til dans! Men jeg er ikke sikker på, du er helt enig.
Helt tilbage i min mave var du også ret festlig – rytmisk – musikalsk – hvad man end skal
kalde det. Vi var til en Michael Ruff-koncert, da jeg var gravid med dig, hvor du tydeligvis
nød musikken i maven og dansede med indefra. Man kan jo kun gætte på, hvordan et ufødt
barn egentlig er – men i bakspejlet er jeg ikke det mindste overrasket over, at det var dig, der
dansede eller trommede med, når der kom fed musik.
At du danser og synger rigtig tit synes jeg hænger godt sammen med din livsglæde!
Du er virkelig en glad dreng. Ikke kun, men rigtig tit! Allerede som baby var du glad. Du
smilede vildt tidligt og viste også ret tidligt humor ved at drille os andre og grine højt selv.
Du drillede, da du var så lille, at du kravlede. Jeg kunne sige: Kom, Mads, vi skal gå – så
kravlede du den modsatte vej meget hurtigt og vendte dig om og smilede med et frækt glimt i
øjet.
Fra meget lille har du synes, du selv var sjov. Du elskede jo at drille, og det var næsten lige så
sjovt, selv når ingen andre syntes, det var sjovt – eller vi skældte dig ud. Og sådan har du det
vist stadig… Det kan være så svært at lade være med at grine!...
Dit gode humør kan indimellem stå i kontrast til visse andre – f.eks. har det indimellem
provokeret dine søskende, når du kom dansende og syngende ned til morgenbordet, hvor de
måske ikke var direkte morgensure, men i hvert fald syntes, de trængte til ro til at vågne og
være lidt morgenmugne.
Jeg beundrer dig for den livsglæde og håber, du aldrig vil miste den!
Du er nysgerrig på livet og på andre mennesker og kan i øvrigt på helt utrolig vis føre
samtaler med andre mennesker uanset deres alder, og det er helt bogstaveligt.
Sidste år var du i praktik i din gamle børnehave i en uge. Du hyggede dig vildt meget! Og det
var både med de voksne og med børnene.
Da Lisa og Lasse flyttede ind ved siden af, var du den første af os, der talte med dem –
selvfølgelig gik du hen og hilste, da du så dem gennem hækken, tror jeg, og du fandt hurtigt
ud af en hel masse.
For nogle år siden havde farmor og farfar inviteret os ud at sejle på en båd, der også var
restaurant. Det var hyggeligt og spændende – indtil båden stødte på grund. Nogen kunne slet
ikke lide det og gik lidt i panik, andre morede sig over situationen, også selvom båden
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hældede noget til den ene side, og tjenerne forsøgte at redde de store stabler af tallerkener.
Men hvor var Mads?
Han kom gående hen til bordet, hvor vi sad, og kunne orientere om hele situationen, for han
havde været ude hos kaptajnen og havde spurgt til, hvad der foregik!
Det siger vist ret meget om dig. Allerede da var du ret frimodig!
For et par uger siden var vi til konfirmation, hvor du sad ved et bord med 12 unge mennesker
– 11 piger og så dig. Og ingen som dig kan synes, at det er da superfint. Om du så end var sat
ved et bord med 80-årige, midaldrende, børn eller - kajakroere og banjospillere, så ved jeg,
at du ville kunne finde noget at tale om! Jeg er meget imponeret over den evne! Den er
sjælden!
Mads – du er rigtig god og nem at tale med!
Jeg må lige sige en ting mere om din vilde evne til at møde andre mennesker. Da du tog
afsted på KK - eller konfirmandkursus - 14 dage sidste sommer, kendte du et par piger –
Malou og Josefine, men du kendte ingen drenge. Jeg tror, mange tager på KK med nogen, de
kender. Men du kom altså ret alene. Vi kørte dig derover og fik sagt farvel – og inden vi var
ude af parkeringspladsen, så vi dig i bakspejlet på vej ind på en fodboldbane. Alligevel var jeg
noget nervøs for, hvordan det her skulle gå. Men der gik ret mange dage, før vi hørte fra dig!
Og da der endelig kom lyd, var det bare en kort sms med ordene: HAR DET VILDT GODT.
IKKE TID TIL AT SKRIVE MERE. ELSKER JER.
Du var meget glad for at være på KK. Da vi endelig talte sammen, fortalte du længe om dine
nye venner – gode lærere – god undervisning – sjove oplevelser – og gode bibelvers. Du var
begyndt at blive ret åndeligt bevidst inden de uger, men de gav dig også virkelig meget.
Tænk at man kan holde tale SÅ længe til dig, Mads, næsten uden at nævne fodbold! Det må
vi gøre noget ved! Ja, jeg ved ikke meget om fodbold – men det gør du! Du kan som få huske
kampe, resultater, minutter for scoringer, holdopstillinger, stillinger, spilleres trøjenumre,
favoritben, tidligere klubber og antal mål… Klæbehjerne når det gælder fodbold, har du!
Du er god til at spille fodbold. Jeg har som sagt ikke så meget forstand på fodbold, men jeg
har alligevel bemærket, at du er god til at ”læse” spillet – det er sjovt at se.
Du har sparket til en bold, siden du kunne stå oprejst. Der sidder meget tit en bold på din fod
derhjemme – eller lige ved siden af – den hører li’som bare med til dig.
Du gik til fodbold i rigtig mange år – først i Ejby – det var der, I var så små, så hvis der kom
en flyver, stod halvdelen af drengene og kiggede op – også selvom det var midt i en kamp. Og
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hvis én skulle tisse, så smittede det, og pludselig stod der 5-10 små knægte ude langs banens
kant og tissede på træerne. Men det var skam seriøst fra starten! Du har altid gået op i tricks
og øvelser og resultater – men ikke mere end at det altid har været vigtigt for dig, at der er
god stemning, og at man taler ordentligt til hinanden.
Det var, da du startede i Ejby, at du fortalte mig, at du gerne ville gå til fodbold, fordi du ville
vinde en pokal. Du var nok kun 5 år, og jeg prøvede kærligt, men ærligt at fortælle dig, at der
går MANGE år, og man skal være MEGET god, før man har en LILLE chance for at vinde en
pokal. Til årsafslutningen samme år blev du valgt som årets spiller og kom op foran og fik en
flot pokal – udover nogle meget flotte ord fra træneren, som selvfølgelig gjorde mig meget
stolt – og du gik glad ned til din plads med din pokal og sendte mig det der blik – ”hvad
sagde jeg, mor?!”
Senere spillede du i BSF en del år og fik også nogle spændende oplevelser dér med bl.a.
pinsecup og udlandsture. Du stoppede i sommers, og det gav tid til flere lektier, der kom her
i 8. klasse.
Og lektierne er du begyndt at gå op i – du har styr på dine ting – det er ret sejt!
Du er også en kreativ dreng, også udover musikken. Du tegnede vildt godt meget tidligt.
F.eks. kan jeg huske, du tegnede en fodboldspiller til Samuels fødselsdag, da du var 2,5 år.
Dine hænder er skruet ret godt på! Senere var der nogle år, hvor du brugte de evner til at
tegne graffiti.
Og så har du et stort hjerte! Du er glad med de glade og græder med de grædende – måske
ikke bogstaveligt. Men du har det ikke godt, hvis andre har det skidt. Du har virkelig meget
omsorg for andre mennesker. Det er vigtigt for dig, at alle er glade. Det er en fantastisk evne
at have – og nogle gange lidt besværligt. For det er jo ikke altid, at alle er glade.
Du er også initiativrig! Du og Sebastian søgte på et tidspunkt job på skolens bibliotek – og fik
det desværre ikke. Men I klarede selv det hele med ansøgning og samtaler, og kort efter
havde I også selv været oppe og snakke med nogen i en eller flere butikker i Skovlunde
Centret for at se, om de kunne bruge jer, så I kunne tjene nogen penge.
Nu tjener du penge på at gå med Alban – naboens hund. Det er så hyggeligt at få lov at gå
med den, når man ikke selv har hund, synes du.
Jeg kunne sige mange flere ting om dig, Mads.
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Du er både meget selvstændig - og meget omsorgsfuld, dygtig og kan klare dig selv - og meget
kærlig. Du er stærk - og følsom.
Du har meget humor! Du er eventyrlysten – hvis vi er et sted, er det typisk dig lige at gå en
anden vej end os andre for at se, hvad der sker derovre. Du er nysgerrig på livet og meget
empatisk.
Med alle de gode evner er andre mennesker heldige at rende ind i dig her i livet! Du er til
velsignelse for dine omgivelser – og det er jeg sikker på, du vil blive ved med at være.
Du har haft nogle åndelige oplevelser allerede – det er stort, og jeg er sikker på, det er nogen,
du vil gemme indeni! Og det er godt, som du gør, at overveje, hvad Gud vil bruge dig til i
livet.
Det er også godt at tænke på, at Guds planer med dig har han helt styr på – også selvom han
kun viser dig dem i bidder. Og det er godt at tænke på, at Gud giver os sin kærlighed og nåde
helt ufortjent – også hvis du senere kommer til at opleve, at du måske føler dig langt fra de
store oplevelser eller langt fra Gud. Han er der stadig og elsker dig, og det vil han altid gøre.
Det er en god Gud, vi tilhører. Og jeg glæder mig over, at du i dag har sagt ja til at holde fast i
troen på ham.
Til sidst vil jeg gerne give dig et bibelvers. I Romerbrevet 6,23 står der: Syndens løn er død,
men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.
Jeg elsker dig, Mads. Stort tillykke med din konfirmation!
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Julie, 2016 (fra mor)
Kære Julie, kære dejlige skat, min søde mullepige, hvor ser du smuk ud i dag i din flotte kjole
og med håret sat så fint.
Så kom den endelig, den store dag du har glædet dig til, vi har glædet os til og nu er dagen
her og vi sidder her med familie, venner, naboer og veninder, alle sammen for at fejre dig.
Der har været forberedelser, mange, og nok lidt flere end far umiddelbart troede. Listen blev
længere og længere med det, der liiiige skulle nåes. Men vi nåede det hele.
Vi to har hygget os, specielt det med at finde kjolen var en af de helt store ting, og selvfølgelig
også sko og Mandagstøjet.
Det har været nogen rigtig dejlige ture, vi har haft sammen, os to, og jeg håber også, at vi
fremover husker at tage på shoppe- cafe- og hyggeture sammen, bare os to.
Jeg har jo tænkt et godt stykke tid over, hvad jeg skulle sige til dig på din konfirmationsdag.
Jeg har researchet for at finde noget, du kan tage med dig, noget du kan reflektere over,
noget du kan bruge, ikke bare lige nu, men også senere i livet.
“De fleste mennesker er ligeså lykkelige, som de beslutter sig for at være” :/:
Det er et citat af Abraham Lincoln, en tidligere Amerikansk præsident og det synes jeg, er
vældig klog sagt.
Selvom man kan ikke være herre over, hvad livet bringer, kan man godt selv bestemme,
hvordan man vælger at reagerer og hvilken holdning man tager.
Er glasset halv fuldt eller halv tomt? Det er en klassisk diskussion, hvor begge synspunker er
rigtige, men bunder i meget forskellige måder at se livet på, og det er det, min skat, jeg gerne
ville have at du tænker over, og at du er bevidst om, hvor meget din holdning til livet betyder.
Du kan blive ligeså lykkelig, som du beslutter dig for at være.
Du kan få ligeså meget ud af livet, som du gerne vil.
Så hvis du vil meget, får du meget.
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Husk det.
Jeg har kendt dig i mange år og jeg kender dig fra mange vinkler
du er min meget kærlige datter
du er en sød og hjælpsom storesøster til Lean
du en flittig og displineret skolepige - og det er her mit sidste citat kommer ind i billedet;
“Viljen til at ville.... giver evnen til at kunne” :/:
Du altid haft let ved skolen, du har gjort dig umage ja, men nok ikke overanstrengt dig, for
det er kommet let til dig.
Indenfor ikke så længe skal du bestemme dig for de næste skridt i din uddannelse og dit
videre liv, og det er her, at det er godt at huske på, at hvis du vil, så kan du.
Jeg kan huske, da du var omkring 2-3 år. Når du skulle have tøj på, så ville du selv gøre det,
og uha, hvis jeg glemte det og hjalp dig, så ville du starte forfra. Men der udviste du en
ukuelig vilje, selv med knapper, der kunne være svære at knappe, så ville du bare selv. Det er
et rigtig godt eksempel på at viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
Min kære skat, tillykke med konfirmationen.
Det har været en fornøjelse og stor glæde at følge dig igennem årerne, du har beriget mit liv
på den smukkeste vis.
Jeg synes du er den skønneste og dejligste pige, og jeg elsker dig helt op til månen og tilbage
igen.
Jeg håber du får et langt og lykkeligt liv, og jeg glæder mig til at følge dig i årerne fremover.
Med disse ord, synes jeg, vi skal rejse os, og råbe et længe leve for Julie - Julie længe leve hurra - hurra - hurra og så det lange hurraaaaaaaaa
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Kristina, 2016 (fra mor)
Kære søde, smukke Kristina
Så kom dagen endelig hvor du nu sidder her så fin og smuk og glad og skal fejres af alle dine
skønne gæster. En dag hvor dåben den 14. april 2002 skal fejres og hvor Sarah bar dig som
din gudmor og hvor Susanne, Annette, Lance, faster Mette og onkel Peter stod fadder.
Der er så meget jeg kan fortælle og sige til dig, men har valgt nogle små episoder, som har
haft stor betydning for mig og som også fortæller lidt om hvor unik, finurlig og stærk du er.
Kristina du har en stor kærlighed og omsorgsfuldhed til ikke blot din familie og venner, men
også til dyr. Særligt heste. Så meget, at din stakkels mor som lider af angst for heste måtte da du var 8 år - bevæge sig ind i en stald og kæmpe med sin skræk og rædsel for disse store
dyr. Men vi lærte sammen om alt det der skal ordnes før, under og efter ridning. Din ro og
beslutsomhed smittede dog af på mig og jeg endte med at komme til at holde meget af især
Basse. Men Basse døde og så var det forfra, men der var du efterhånden blevet så dygtig at du
selv kunne håndtere både Viggo, Junior, Emma og Tøsen. Vi har haft så mange gode grin i
stalden og moret os med at løbe dressurruter rundt i stuen og ikke mindst at lære sammen og
et punkt hvor jeg som mor og voksen skulle hente støtte i dig ift. at omgås disse store
væsener. Men når noget for dig bliver trivielt og for kedeligt så vil du gerne noget andet. Og 8
tallerne i ridehallen blev for kedeligt, så lige nu bliver det kun engang imellem men heldigvis
til ture på Zac i Fjenneslev.
Men det jeg beundre dig allermest for er at du jo faktisk inden du begyndte til ridning v ar i
en meget alvorlig ulykke, hvor du som 6 årig bliver kastet af en utilredet hest på Æblegården
i Sverige, selvom ejeren holdte fast i hesten og i bare stod stille. Det var et mirakel der ikke
skete mere og et mirakel at du sidder her i dag stadig med en halv milt. Men det er nu ikke
den eneste gang vi har været på hospitalet med dig. Også da du var lille bitte blev du indlagt i
lang tid og gjorde os alle meget forskrækkede. Men du tog det helt roligt. Du sov og kom til
kræfter – ligesom alle de andre gange hvor du har været på skadestuen – du har en
imponerende og en enorm styrke. Du får derfor dette her hjerte som symbol på denne styrke
– Strong at Heart, som jeg mærkede fra den første nat, hvor du blev født og hvor vi puttede i
sengen på Hvidovre hospital – der lå du bare – lille, rolig og stærk. Den styrke har din søster
også mærket da hun altid - da I var små kravlede over til dig i sengen.
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Du er ikke blot hestens ven, men også naturens ven. Man kan ikke komme uden om at nævne
at du i en periode altid var sort i hovedet af skidt fordi du ikke kun kiggede på naturen – du
var inden i den – nede i den. Og man kan heller ikke komme uden om at nævne dit elskede
Sverige, hvor Emily, Daddy og jeg allerede har planer om at du skal flytte op engang og have
heste og udnytte dine skrivetalenter og producerer krimier over alt det mystiske der foregår i
den lidt mærkelige by Fridafors.
Grunden til at du var så dygtig til ridning var muligvis fordi du havde læst 100vis af
hestebøger særligt om horsemanship. Denne tilgang ville du også afprøve på en Elg en dag
hvor vi var i en Elgpark i Sverige. Du mente at have en vis forbindelse med denne her Elg og
ville ikke med videre rundt om hjørnet og kigge efter kronhjorte. Du blev og talte med Elgen.
Så derfor får du dette symbol på natur, Sverige, store dyr og din omsorgsfuldhed for alle dyr
– selv elge.
Som nævnt tidligere så er du en pige som på mange områder både kan fordybe dig og været
meget tålmodig– det vidner din bogliste om – men også at du er en pige der bliver rastløs og
kommer til at kede dig når det bliver lidt for trivielt og ensformigt. Det vidner din lange
række af forskellige sports- og musik aktiviteter om og andre kreative aktiviteter om. Lige nu
er du passioneret danser og guitarist og holde fast i svømningen dog ikke på konkurrence
plan men på hyggeplan 1-2x ugen sammen med dine søde svømmeveninder som er her i dag.
Som nævnt før så havde du en periode hvor morfar bedst kunne kende dig hvis du var lidt
sort i hovedet af snavs – men der var også en periode hvor vi bedst kunne kende dig med
pink svømmebriller. De fulgte dig overalt og du kunne ikke drømme om at nærme dig vand
uden de pink briller, så vi sagde altid – ”Kristina du er jo også født med pink briller på”. Så
skat nu får du et par sprit nye pink briller som du kan bevare for tid og evighed – man ved
aldrig hvornår der bliver brug for dem.
Kristina du er finurlig og unik på mange måder. Vi har aldrig og kan næsten stadig ikke gå
forbi en legeplads uden at den skal afprøves – og jo vildere jo bedre – Du vil heller ikke lade
en udklædningsfest gå forbi uden du giver den hele armen – vidner din første præmie til
80ér festen om og så er du sneelsker helt ud til fingerspidserne og dit største ønske i mange
mange år på din fødselsdag var ønsket om sne – godt du har fødselsdag i februar. Så tak for
alle de skøre, sjove input som holder gang og fest i familien. Du er o nemlig både
underholdende – og kan tale meget - og fuld af farver – se blot på bordet.

Side 30

Men med alt dette både den store omsorgsfuldhed og evnen til fordybelse så følger også
tænksomheden og bekymringerne. Du lever dig ind i andre menneskers sorger og
bekymringer og tager dem på dine skuldre og det skal og vil vi selvfølgelig hjælpe dig med at
få lettet. Så Kristina alt det gode og kærlige må dyrkes, bekymringer må tales og om muligt
fixes– noget er værd at bruge kræfter men andet kan veje for tungt på dine fine spinkle
skuldre, så disse bekymringer skal ikke undgås men nogen gange lægges fint og pænt ned i
denne lille boks så du ikke skal løfte hele byrden.
Jeg vil slutte af med at sige at vi i familien nyder dit selskab og hvad du ellers har gang i.
Daddy og jeg er glade for at du fortsat er med på rejser nu hvor din elskede søster ofte ikke
kan pga træningslejre og vi er glade for at du kan holde os ud selvom du meget forståeligt
savner din søster ubeskriveligt. Vi glæder os over din helt unikke, finurlige og stærke
personlighed som er fyldt med grin og sjov, overraskelser og en stor stor omsorg. Tak fordi
du er den du er mit – vores smukke barn.
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Lean, 2006 (fra far)
Kære Lean.
I dag er jo din dag og alting skal handle om dig.
Der er nok en forventning om at jeg her skal gøre status for de snart første 15 år af dit liv og
også give dig et par gode råd med på vejen, på din vej mod voksenlivet.
Jeg synes det er vigtigt at understrege, at du nu kun er på vej mod voksenlivet.
I gamle dage – på din bedsteforældres tid – var der nok et mere brat skel fra barndom til
voksenliv. Dengang blev man konfirmeret, gik ud af skolen i 7. klasse og blev derefter
betragtet som voksen.
I 1950’erne kom der et nyt begreb – nemlig teenager. Den stigende velstand medførte en
længere periode mellem barndom og voksenliv.
Teenager betegner altså den periode i livet, hvor man hverken er barn eller voksen, men
netop ung. Og det er det du er.
Ungdommen er en svær tid, siger man. Det er tiden hvor du langsomt skal slippe
barndommens uskyldighed og tryghed – og det er tiden hvor du skal begynde at danne dine
egne meninger og holdninger.
Og hvilket udgangspunkt har du så for denne udfordring?
Jeg har lavet 5 overskrifter, der alle repræsenterer, en del af et fundament, som jeg tror du
kan genkende, som jeg er sikker på at du værdsætter og som jeg håber du vil tage afsæt i, i
årene fremover.
Den første overskrift, er din familie…..

Din familie
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Først skal du skal vide at jeg og mor sætter umådeligt stor pris at det lige præcis blev dig, der
blev vores søn.
Ja, tænk hvis det havde været en anden, der var kommet ud, den tidlige morgen, den 5.
august 1992 på Rigshospitalet. Men det var det heldigvis ikke……
Du har lige fra første dag været en glad dreng og du er altid positiv.
Du er kærlig. Jeg synes, det er hyggeligt, at vi stadig kan ligge i arm og se en god DVD. Det er
også dejligt, at du stadig kan give din far, din mor eller sågar din lillesøster et godt kram. Du
er faktisk en rigtig hyggefyr. Bliv ved med det! Det kan man ikke få for meget af.
Familien er der hvor du finder tryghed. Mor og jeg håber at du i mange år endnu – ja hele
livet – vil opfatte familien som din base, og der hvor du altid kan hente fortrolighed og støtte
og der hvor vi også en gang imellem kan hjælpe med et par praktiske ting. Det være sig lige
fra et lektiehjælp, kørsel til golf, et måltid mad, vask eller et tilskud til et par nye bukser.
En anden egenskab, jeg gerne vil fremhæve, er din åbenhed og din udadvendthed. Du har en
evne til at tale med alle.
Kombineret med din nysgerrighed og din ægte interesse for andre, og hvad der sker omkring
dig, har du helt klart nogle sociale færdigheder, som du skal forstå at bygge på – også i
fremtiden.
Denne nysgerrighed har du nok ikke fra fremmede. Og der er en anden ting, du også har fået
med i de samme gener, tror jeg.
Det er dit temperament. Os, som kender dig, ved at du kan blive lidt hidsig en gang imellem.
Selvom det ikke er en egenskab, som jeg kan genkende meget af hos mig selv, så er jeg sikker
på, at netop du kan forstå at udnytte den energi, der ligger i et godt temperament.
Specielt hvis du husker på, at når temperamentet skal have luft, så skal man først have et
godt (spørg Lean, hvad man skal have) OVERBLIK over situationen. OVERBLIK er det
kodeord, vi har indført for at undgå hyppige udbrud af ”styr dit temperament”.
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Du er også meget ærlig. Det er godt. Det betyder nemlig også at du kan få dårlig
samvittighed.
Jeg har en lille historie, som jeg gerne vil dele med selskabet. Det tror jeg godt Lean kan
klare.

Her i vinter, var jeg nede og reparere taget på skuret nede i ’hullet’ nede bagerst i haven.
Oppe på stigen, kunne jeg se ned til naboen og naboens sø. Og hvad så jeg. Lige der på
søbredden lå en tom flaske juletuborg. Den så helt ny ud, og der var ikke andre spor af at
naboen skulle have fundet anledning til at holde julefrokost lige netop på det sted.
Fuld af forundring, kiggede jeg ind på Leans værelse, da jeg kom ind. Ganske uskyldigt
fortalte jeg ham om fundet, og spurgte om han kendte noget til sagen. Nej, det gjorde han
sandelig ikke. Okay, sagde jeg.
For en sikkerheds skyld, kiggede jeg ind til ham igen, lidt senere. Jeg synes stadig det var lidt
mærkeligt, og ville gerne være sikker på, at han ikke kendte til sagen. Nej, det gjorde han
sandelig ikke. Okay, sagde jeg – så måtte det vel være sådan.
Men der ikke ikke mere end et par minutter, så bad Lean mig om at komme ind på værelset.
Han havde alligevel noget han gerne ville fortælle. Det viste sig at han, sammen med et par at
vennerne, havde syntes det var spændende at smage og dele netop en juletuborg ude fra
skuret.
Bagefter ville de skille sig af med bevismaterialet, men havde altså ikke kunne ramme søen.
Hvad kan vi så lære af den historie…..
1.

Jeg synes, det er helt i orden, hvis I er 3 om at dele én øl. Hvis det er niveauet, så kan

I også fremover holde fest hos os.
2.

Der er ingen grund til ikke at være ærlig og vedkende sig, at du prøver grænser af. Det

er helt i orden!
3.

Du kaster dårligt, så brug skraldespanden en anden gang.

Dine venner
Netop i den fase af dit liv hvor du er nu, tror jeg ikke at der er tvivl om at
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prioritet 2 på listen over det, der betyder noget – næst efter familien - må være dine venner.
Det er et område, hvor der er mange farer. Og jeg tror jeg har ret, når jeg siger noget af det de
fleste forældre frygter mest, er at deres børn kommer i dårligt selskab.
Men heller ikke her har du skuffet din far og mor – du har vist at du har en sund dømmekraft
i forhold til valg af venner.
Jeg er også mit indtryk at du er værdsat af dem. Det er mit indtryk, at du er en god kammerat
- og deres forældre siger også at du er en sød og positiv dreng og godt selskab.
3. pladsen
Se nu har jeg et problem. Hvad skal vi sætte på 3. pladsen ? Hvad synes du Lean – skal det
være skole eller Golf?
Hvis Golf først – Var det nu det svar, som jeg havde forventet?
Når du siger golf, så viser det, at du endnu prioriterer fornøjelser først. Det er altså ikke gået
helt op for dig endnu, at du er ved at blive voksen, og at der derfor stilles større og større
krav. Blandt skal man vende sig til at skole og arbejde tit må komme før fornøjelse.
Hvis du havde valgt skole, så havde jeg været mere overbevist om at du allerede er ved at
indstille dig på voksenlivet og har indset at det er afgørende at satse på en god uddannelse og
det må komme før fornøjelse.
Hvis skole først – ja, godt min dreng. Det var det rigtige svar. Det viser at du er ved at
indstille dig på voksenlivet og har indset at det er afgørende at satse på en god uddannelse og
det må komme før fornøjelse.
Hvis du havde valgt golf først, ja så måtte jeg stille spørgsmålstegn ved om du er klar til at
blive mere voksen. Jeg måtte forstille dig, at der i det liv, du har foran dig, vil blive stillet
større og større krav – og at det tit er sådan at man må prioritere uddannelse eller arbejde
hører end fornøjelse.

Din fritid / golf
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Golf er din store interesse. Selvfølgelig mest ude på fairway og greens – men det kan også
følges TV og spilles på computer og playstation.
Om sommeren er det, der fylder mest i din fritid.
Det er en god sport, som vi gerne støtter. Og du klarer dig godt med et handicap, der er bedre
end de fleste, vi kender.
Golfen giver dig en unik mulighed for at være sammen med Morfar og Mulle – og onkel
Christian – på en måde, som ellers ikke ville kunne lade sig gøre. Den giver dig også en unik
mulighed for at bevæge dig på tværs af generationer.
Jeg håber, du er opmærksom på, hvad du kan lære af det.
Golfen er også et af samlingspunkterne med vennerne. Og jeg synes heller ikke vi skal at du
er blevet hædret i Fredensborg golfklub, som årets junior for et par år siden. Et bevis på dit
engagement, din evne til at tage sig af de nye og være en god kammerat.

Din skole
Mht. din skole er det jo en fornøjelse at komme til skole-hjem samtale.
Du er velfungerende i skolen og klarer dig godt. Din store interesse for hvad der sker i
samfundet, bliver tit fremhævet.
Specielt her på det sidste, er der begyndt at være mange prøver og opgaver, hvor du også får
karakterer. Det er dejligt at se, at de fleste de ligger over 8 – og der er flere 10-taller og vist
også 11 en gang i mellem. Jeg husker kun et 7-tal – og det var fordi du havde afleveret din
kladde i stedet for renskriften i engelsk. Men det har du forhåbentligt lært af.
Du er meget pligtopfyldende – og gør en dyd ud af at have lavet dine lektier. Faktisk har vi på
det sidste oplevet, at du har måtte prioritere dine skoleopgaver og melde fra til golftræning.
Man kunne også sige at du er ambitiøs. Du vil gerne blive til noget.
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Og lad det være overgangen til en kort snak om dit arbejde.

Dit arbejde
Den sidste af mine 5 overskrifter.
Forleden dag spurgte jeg dig hvordan du ville give dit arbejde karakterer på en skala fra 1 -10.
Vi blev enige om 8 for som du sagde, det var jo ikke dit drømmejob, at være arkivar i Mercer.
Hvis altså man skulle vurdere det for altid.
Jeg synes nu det er et fint job, lige nu. Og vi kunne da også blive enige om, at det er dejligt at
tjene sine egne penge og dermed større mulighed for at købe nogle af de ting, der er
uundværlige for en teenager i dag. Altså, kunne leje DVD film, købe mærketøj, Playstation
spil osv.
En af de ting, der optog dig var om du kunne bede om lønforhøjelse, når du nu snart fylder 15
år. Jeg sagde, at nu skulle du passe på. Jeg havde hørt om at unge mennesker bliver fyret fra
deres job, når de fylder år, og bliver berettiget til en højere løn. Men nu må vi jo se, hvad du
kan drive det til med charme og loven i hånden overfor din arbejdsgiver.
Dig selv
Kære Lean. Jeg har nu beskrevet 5 overskrifter eller 5 søjler, der skal være med til at bære
din fremtid. Det er dit fundament.
Det er her, at DU skal skabe dine egne erfaringer og lære at træffe de beslutninger, der er de
rigtige for dig.
Jeg vil godt her i dag indrømme, at de oplevelser du bedst lærer af og får erfaring af, er dine
egne. Andres erfaringer, herunder mine og mors, ja de er straks sværere at lære af.
Ikke desto må du nok indstille dig på, at vi – og det nok i høj grad din mor – ihærdigt vil
forsøge at udnytte de kommende år – hvor du stadig er hjemme – til at hjælpe dig i den
rigtige retning. Bær over med os – vi gør det i bedste mening.
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Det skal du ikke lade dig slå ud af.
Det er jo faktisk sådan, at evnen til at være åben, til at lytte og lære af andre – den er guld
værd.
Det er jo sådan set også naturens mening med generationerne. De kommende skal lære af
forrige, således at den samlede sum af viden og erfaring hele tiden øges. På den måde vil du
kunne få en start en godt stykke op ad livets stige – og hoppe de første trin over.
Men ellers
Vær dig selv. Vær positiv. Tro på dig selv og Husk, at når du smiler til verden, så smiler
verden til dig.
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William, 2015 (fra far)
•

Start

Ja William så blev det din tur. Modsat Caroline har du ikke været så optaget af fest, mad,
lokaler mv, men en vis interesse for gaverne (eller skal vi sige pengene) har der dog kunne
spores. Og så ved jeg, at du har set frem til en tale fra Anne Louise og din far, og den vil vi
ikke snyde dig for.
Som de forældre vi er, der holder os unge og er med på noderne, har vi valgt at lave talen
som en Facebook omkring dit liv, med billeder og kommentar som Profilen ville have set ud,
hvis den var startet i 2001 (Jeg ved godt du tænker at Facebook allerede er yt blandt de unge,
men vi tænkte, at de videoglip vi har af dig, ville være for pinlige at smide på SnapChat).
Efterfølgende vil vi inviterer alle jer gæster til siden så I kan nyde billederne og lave
kommentar mv.
-

Billede fra hospital

Dit liv startede 16.marts 2001, om end du var lidt loren ved at komme ud, og mor gik flere
dage over tid. En dag skulle hun på check på hospitalet for at se hvordan du havde det, mens
far var på vej til Fyn til kundemøde med Odense Marcipan, som jeg af naturlige årsager ikke
vil gå glip af. Du havde det ikke godt i maven hos mor, og far måtte vende vognen og køre til
hospitalet, mens mor gik i fødsel.
Din fødsel var ikke nem og du kunne ikke komme ud, og det endte i akutkejsersnit, hvor du
med navlestrengen om halsen kom ud fuldstændig blå og livløvs. Men efter du havde fået luft
til lungerne kom det første skrig (og det af mange, skulle det senere vist sig).
-

Billede fra Volosvej

Dit første bo-sted var Volosvej, på Amager. At sove var du ikke meget for, hverken dag eller
nat, og havde skridttælleren været opfundet den gang, var den brændt sammen så meget gik
vi rundt med dig om natten. Men utrøstelig det var du.
Efter ca 6mdrs skrig og skrål ringede vi til en clairvoyant, der hed Morgan. Og det jeg
fortæller nu er altså ikke noget jeg finder på.
Han kunne over telefonen fra Haslev-egnen berette, at det var husets tidligere ejer, der gik
igen I huset, og som skræmte dig om natten (tror jeg pokker med sådan et gammelt
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spøgelse). Morgan sendte spøgelse ”over på den anden side”, og vi var meget spændte, da vi
skulle ligge dig til at sove om aftenen.
Og fandme, jeg undskyld mig, om ikke du sov med det samme, og sov igennem hele natten !!
Et mirakel, der holdte hver nat. Meget underligt!!.
Nåh, men desværre var fornøjelsen kortvarig, for kort tid efter flyttede vi til Bjarkesvej I
Ølstykke, og skrigeriet begyndte igen!! Vi ringede til den clairvoyante igen, og denne gang var
diagnosen, at huset ikke kunne lide hankøn, og chikanerede både dig og mig (men jeg kunne
ikke se det), og krævede blomster både inde og ude.
-

Billede fra haven

Da mor skulle starte med at arbejde igen efter endt barsel, skulle vi finde en
pasningsmulighed. Derfor slog vi et opslag op I Netto om “hvem der ville passe dig”. En ung
pige vovede skinnet og slå til og passede dig i privat dagpleje indtil vi flyttede til Ølstykke.
Der kom du i dagpleje hos en ældre dame ved navn Bente. Hun opdagede hurtigt at du var en
rigtig krudtugle, med ild I numsen, og hun var slemt træt af, at du modsat hendes andre børn
ikke ville sove til middag. Om det var fordi hun mindede dig om et gammelt spøgelse, skal
jeg lade være usagt, men sove ville du ikke, men hellere lege!
-

Billede fra have Bjarkesvej

Som lille var du meget selvstændig, og ville fra meget tidlig alder gøre tingene selv. Når vi
lavede morgenmad til Caroline, sagde du “William selv gøre”, og du ville altid selv smide din
ble i skraldespanden. Og så havde du et fantastik humør.

-

Billede af Anne Louise / Jesper / William

Da du var 2 år blev far kæreste med Anne Louise og mor kæreste med Dan, og du skiftedes så
til at bo 1 uge hvert sted. Det havde du ikke noget problem med, men du havde en meget
bedre løsning på det hele betroede du mig en aften ved sengetid: “hvorfor flytter dig og Anne
Louise ikke sammen med mor og Dan ? Så kunne vi altid være sammen. Og iøvrigt far, så
skulle du altså møde mor, hun er vildt sød”.
Alle som mødte dig oplevede en utrolig glad dreng. To ting der særligt kunne få dig i godt
humør, ja nærmest blive helt euforisk, var jordbær og bacon. Jeg husker særligt en skitur til
Sverige, hvor vi serverede bacon hver morgen, og du jublede og kyssede glædestrålende dit
bacon stykke.
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I 2004 startede du så i børnehave ”Tryllefjøjten” som den hed. Og det passede dig fint at
slippe fra den aldrende dagpleje, og istedet få en masse nye venner, blandt andet Niclas, som
er her i dag. Du gjorde et rigtigt godt indtryk, og pædagogerne var altid meget imponeret af
dit humør, og gode kammeratskab. Ligeledes var du rap i replikken. Da en af pædagogerne
en dag fortalte, at hun havde fået en flot ny bil; en rød Alfa Romeo, fortalte du uimponeret at
”min var har en bil, og den kan køre helt til Jylland”.
I 2007 startede du så i Jyllinge Skole, og du blev hurtig populær. Du var altid den dreng som
flest nævnte, at de helst ville lege med. Og imponere lærerne kunne du også, blandt andet
efter en læsetest, som du havde læst og forstået den så hurtigt, at læren ikke kunne forstå, at
det var muligt. I hele taget har du altid været en god dreng, og jeg husker kun noget med
hærværk på en cykel, men det har jeg jo lovet ikke at nævne i aften.
-

Billede af hår der stritter

Du har fra meget tidlig alder været meget bevidst omkring dit udseende. F.eks. dit hår. Det
startede allerede i børnehave hvor håret skulle sidde med gele og stritte lige op, senere skulle
du have langt hår i nakken, så kom tiden med langt pandehår og i dag, ja der skal det vist
nærmest være lidt af det hele…
Også din tøjstil er du meget bevidst om. Som lille var du rimelig nem, hvor din foretrukne
tøjstil var din Spiderman-dragt, som du nærmest boede i, senere var det fodboldtrøjer du
”boede” i, mens det i dag er Wood Wood trøjer, der pryder dig, for ikke at snakke om dine
sko, der er Y eezy, brugte og koster kr6.000. Ja William, nogle værdier har vi da fået lært dig
hjemmefra…..

Angående tøj, så havde du faktisk også en overgang, hvor du var nærmest modsat, dvs
benyttede enhver lejlighed til at smide tøjet. Både derhjemme i haven , og på ferier , og til
stor sjov og fornøjelse for os andre kombinerede du ofte dette med din ”numsedans”, som du
nemt fik lokket Caroline og Anne Louise med på. . I korte ord går det ud på at smide
bukserne og vrikke den bare numse fra side til side. Jeg ved ikke William, om du lige kan
demonstrere det…

Det er ingen hemmelighed at jeg er Brøndby-fan, og har helt fra starten forsøgt at påvirke dig
til dette. Det gik i starten rigtigt godt, og dit første ord var nærmest ”BRØNDBY”, mens du
rakte armene i vejret. Så jeg tænkte du hurtigt var klar til at komme på Brøndby stadion. Det
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var du så ikke. Første kamp var en kedelig 1-1er mod AB, hvor du brugte det meste at tiden
på at kaste biler ned på tilskuerne under os, og da næste hjemmekamp blev tabt 1-6 til
Esbjerg, og du stadig kastede med biler, tænkte jeg at det nok var bedre at vente. I dag er du
trods alt holdt op med at kaste med biler når vi er til fodbold, men Brøndby taber desværre
stadig
Så trak det mere i dig, da vi sammen havde en ”tøse-fri” tur til Barcelona. Her var du
anderledes entusiastisk og passioneret, og jeg må tilstå, at du desværre har en stærk vijle
som betyder at du går dine egne veje. Men jeg nyder vores fodbold-aftener sammen, selvom
vi ikke altid kan enes om hvem der skal vinde.
Selv har du jo også gang i en aktiv fodbold-karriere. Den startede da du var lille, hvor du kom
løbende med bolden og sagde ”spille bold”, vi gik så i haven, og du elskede når far sparkede
bolden højt i luften og du hvinede af fryd. Senere har vi udkæmpet mange drabelige slag
oftest med dig som uretfærdig vinder.
Din fodboldkarriere startede 11.juni 2006. Du havde som lille en stort talent, og kunne nemt
afdrible et helt hold og score flotte mål. Desværre er din karriere blevet hæmmet af en lang
række skader, blandt andet en sæson hvor du 2 gange brækkede kravetbenet kort efter
hinanden, og hvor du akut blev indlagt til observation for blindtarmbetændelse, mens dine
holdkammerater hjemførte trofæet i Sjællands-mesterskabet. I øvrigt havde du ikke
blindtarms-betændelse, det viste sig at være en prut, der var lang tid om at blive ”sluppet
løs”. Mange af dine bedste kammerater har du via fodbold, og en del af dem er også her i dag.
Du har altid været omgærdet af mange søskende. Som lille har du haft mange gode timer
med Caroline, hvor du er blevet sminket og klædt ud som dame (lad os håbe du så har fået
nok af det) og har afholdt selskaber med hendes dukker og dine bamser. Og selv da hun slå
to tænder ud på dig på ferien på Cypern, holdt du stadig af hende. Du har altid set meget op
til Caro, og rådfører dig hos hende, omkring tøj, hårstyle mv

Hos din mor var der også to ekstra søstre, og din forventning om en bror var derfor stor da
Anne Louise var gravid første gang. Det var så Ida Marie der kom ud, og du var stadig enlig
han blandt mange søstre. Trods din mange år imellem dig og Ida Marie, har I haft mange
sjove timer sammen, og du har været rigtig god til at lege med hende.
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I 2014 blev du så storebror igen. Og denne gang, endelig kan jeg vist godt sige, til drenge, og
så endda to af dem. At Victor og August er noget specielt for dig, kan man tydeligt observere
når du f.eks. ser dem om morgen. Os andre kan du højst mønstre et ”grynt” til, men når du
ser August og Victor er du et stort smil, og farer rundt efter dem, som var de det bedste du
ejede.
Du er parat til at gøre alt for dem, lege med dem, tage dem i svømmehal, ja selv skifte deres
lorteble kaster du dig uden at kny ud i. Jeg er sikker på at de i dig, har fået verdens bedste
storebror, og I skal nok få mange gode timer sammen igennem livet.

Nu er du så blevet teenager, med alt hvad dertil følger. Som dreng var du meget snakkende
og dit værelse var altid klinisk opryddet. I dag kan du være svær at trække et ord ud af, og ja
dit værelse ligner ethvert andet teenage-værelse, hvor tøjbunker, sko, og skrald udgør det
primære interiør. I din fritid er du også blevet meget voksen, er rigtigt meget sammen med
dine kammerater. Ofte får jeg sms fredag eftermiddag ”jeg sover hos Erik”, og lørdag ”nu er
jeg hos Sand, og sover hertil søndag”, og søndag hedder den så ”hvad tid skal jeg være
hjemme”, Ja det er ikke meget vi ses mere. Når du er hjemme, elsker du din Playstation, og
at lege med dine brødre, eller som billedet her viser, når du kombinere begge dele

Som person er du meget lige til og åben, du er pligtopfyldende, og et godt menneske, der
behandler andre med respekt. Du har altid hvilet i dig selv, og har sådan en naturlig tro på
egne evner, der gør at du virker ubekymret og til stede i det du gør. Du er meget vellidt af din
omgangskreds, og så har du altid haft et meget positivt livssyn.
Og William du skal vide, at Anne Louise og jeg/far og resten af din familie elsker dig som den
du er inden i, uanset hvad. Og du kan altid komme til os og vi vil altid være der for dig.
Til sidst synes jeg vi alle skal rejse os op og råbe tre kort og tre lange hurra for William.
SKÅL
Side 43

Side 44

