
	   	   TALE	  TIL	  GRUT	  HANSEN	  FESTEN	  DEN	  23.	  AUGUST	  2013	  
	  
	  
Kære	  GRUT	  HANSEN	  EFTERKOMMERE	  !	  
	  
På	  vegne	  af	  	  bestyrelsen	  i	  Foreningen	  er	  det	  en	  særlig	  fornøjelse	  at	  sige	  Jer	  alle	  TAK	  for	  
den	  opbakning	  og	  bekræftende	  tilstedeværelse	  I	  udviser	  idag.	  Og	  lad	  os	  alle	  straks	  rette	  
den	  TAK	  videre	  til	  FESTKOMITEEN,	  som	  har	  tilsikret	  at	  vi	  kan	  føje	  endnu	  en	  
oplevelsesrig	  komsammen	  på	  den	  kæde,	  der	  blev	  indledt	  i	  1957	  på	  
ØREGÅRD……gennem	  tiden	  over	  CLAUSHOLM,	  BØRSEN,	  MATTRUP	  og	  I	  2008	  igen	  
ØREGÅRD…og	  nu	  her	  på	  RUNGSTEDLUND	  og	  RUNGSTEDGÅRD.	  
	  
Er	  det	  nu	  tilfældigt?	  Det	  tror	  jeg	  ikke	  meget	  i	  livet	  er	  og	  da	  slet	  ikke	  en	  begivenhed	  som	  
denne.	  Der	  er	  lagt	  og	  vendt	  mange	  tanker	  og	  gode	  hensigter	  i	  fælles	  stunder	  blandt	  de	  
kreative	  og	  igangsættende	  typer,	  som	  inspirerer	  og	  arrangerer.	  Men	  selv	  min	  kære	  Far,	  
HANS	  JØRGEN	  KNUDTZON	  (nr.	  193	  i	  bogen	  og	  stifter	  af	  foreningen),	  der	  under	  
afholdelse	  af	  festtalen	  på	  ØREGÅRD	  i	  2008	  havde	  Karen	  Blixen	  som	  central	  figur,	  kunne	  
ikke	  vide	  at	  det	  blev	  dette	  prægtige	  sted,	  der	  skulle	  danne	  rammen	  om	  denne	  fest.	  
Hvilken	  intuitiv	  fremsynethed	  …godt	  gået	  Fatter	  J	  
	  
Jeg	  tør	  ikke	  stå	  her	  og	  gøre	  ham	  kunsten	  efter	  og	  lufte	  intuitive	  tanker	  om	  fremtidige	  
fester	  MEN	  hvorfor	  ikke	  reflektere	  over	  den	  historie	  vi	  skriver	  idag.	  
	  
Mærk	  historiens	  energifyldte	  vingesus	  netop	  her	  på	  dette	  sted,	  i	  og	  omkring	  
Rungstedlund	  hvor	  story	  telling	  har	  været	  essensen	  af	  et	  livsforløb	  og	  lidt	  til	  for	  Karen	  
Blixen.	  Og	  her	  er	  vi	  idag	  og	  skriver	  et	  kapitel	  mere	  i	  GRUT	  HANSEN	  EFTERKOMMEREs	  
samhørighed.	  Vores	  storyline	  bæres	  og	  styrkes	  af	  en	  veldokumenteret	  historie	  med	  
mange	  slægtsled,	  der	  	  kan	  fortælle	  om	  	  fællesskabet	  ved	  de	  samlinger	  der	  har	  været	  
afholdt……Mærk	  historiens	  energifyldte	  vingesus	  lige	  her……….Det	  fås	  da	  ikke	  meget	  
bedre!!	  
	  
Men	  eet	  er	  historien.	  Den	  kan	  vi	  ikke	  nødvendigvis	  leve	  af	  I	  fremtiden.	  Vi	  kan	  ikke	  læne	  
os	  tilbage	  og	  se	  på	  det,	  der	  var	  og	  være	  tilfredse.	  Vi	  kan	  og	  skal	  nyde	  den,	  og	  vi	  kan	  lære	  
af	  den,	  og	  vi	  kan	  finde	  energi	  og	  inspiration	  i	  det,	  som	  var,	  til	  at	  skabe	  det,	  vi	  ønsker.	  Men	  
historien	  skal	  skrives	  igen	  og	  igen,	  og	  de	  slægstled	  vi	  har	  dokumenteret	  i	  bogen	  fra	  1.	  til	  
4.	  er	  ikke	  længere	  i	  stand	  til	  at	  skrive	  de	  nye	  kapitler.	  Men	  vi	  er	  5.	  til	  8.	  og	  sandelig	  om	  
ikke	  9.	  slægstled	  pibler	  frem	  på	  bedste	  livsbekræftende	  vis,	  og	  ja	  på	  den	  måde	  bliver	  vi	  
jo	  flere	  og	  flere	  til	  at	  skrive.	  
	  
Så	  hvad	  blir	  indholdet	  af	  det	  kapitel,	  vi	  er	  ved	  at	  skrive	  netop	  nu.	  Er	  der	  nogle	  trends	  og	  
tendenser,	  der	  påvirker	  og	  stimulerer	  formuleringen	  af	  lige	  netop	  det,	  vi	  oplever	  
sammen?	  	  
	  
Generationer	  har	  været	  beskrevet	  meget	  forskelligt	  gennem	  tiden.	  De	  seneste	  50	  år	  har	  
man	  talt	  om	  først	  Generation	  X,	  som	  vel	  nærmest	  er	  den	  jeg	  selv	  repræsenterer:	  Født	  i	  
perioden	  fra	  midten	  af	  60’erne	  og	  frem	  til	  midt	  80’erne.	  En	  generation	  med	  fokus	  på	  
menneskerettigheder,	  den	  enkeltes	  ret	  til	  frihed	  og	  behov	  for	  stabilitet	  og	  menneskelig	  
tolerance.	  Der	  er	  fokus	  på	  globale	  udfordringer	  såsom	  bekæmpelse	  af	  korruption,	  
misbrug,	  AIDS.	  De	  blev	  efterfulgt	  af	  Generation	  Y,	  der	  osse	  blev	  kaldt	  Millennium	  
generationen	  fra	  80’erne	  op	  til	  årtusindeskiftet.	  Her	  er	  en	  stigende	  fokus	  på	  
fælleskabsfølelse	  både	  lokalt	  og	  global,	  og	  den	  stigende	  adgang	  til	  kommunikations-‐
teknologi	  begynder	  at	  påvirke.	  Men	  det	  er	  intet	  imod	  det	  seneste	  årtis	  Generation	  Z,	  dem	  
der	  er	  født	  efter	  år	  2000.	  De	  har	  endnu	  ikke	  så	  mange	  år	  på	  bagen,	  men	  viser	  trends	  og	  
karaktertræk	  i	  retning	  af	  at	  være	  såkaldte	  “digitale	  indfødte”	  –	  De	  er	  connected,	  de	  har	  



livslangt	  haft	  kommunikation	  og	  medie	  teknologi	  i	  netværk	  som	  internettet,	  mængder	  af	  
former	  for	  messaging,	  chat-‐forum,	  og	  sociale	  netværk	  som	  naturlige.	  Ordet	  mobiltelefon	  
er	  forældet;	  det	  er	  smartphones	  der	  gir	  konstant	  adgang	  til	  alle	  former	  for	  information	  
og	  kommunikation	  døgnet	  rundt	  og	  tidligere	  og	  tidligere	  i	  livet.	  Og	  film	  og	  musik	  
boomet,	  der	  har	  været	  med	  til	  at	  gøre	  verden	  mindre,	  er	  overhalet	  af	  game	  boomet,	  spil	  i	  
alle	  former,	  som	  i	  stigende	  grad	  henvender	  sig	  til	  alle	  aldersklasser.	  Alt	  sammen	  med	  til	  
at	  skabe	  nye	  måder	  at	  være	  sammen	  på.	  
	  
	  
Drivkraften,	  motivationen	  i	  os	  er	  forskellig.	  Det	  er	  afgørende	  at	  forstå	  den	  forskellighed,	  
den	  diversitet,	  som	  det	  vist	  hedder	  på	  moderne	  dansk,	  det	  inkluderer	  at	  ville	  favne	  så	  
bred	  en	  skare	  af	  typer	  og	  livsduelighed.	  	  Der	  er	  ikke	  karaktertræk	  der	  er	  mere	  eller	  
mindre	  rigtige	  eller	  forkerte,	  men	  vi	  må	  lære	  dem	  at	  kende	  og	  tolerere	  dem	  for	  at	  kunne	  
rumme	  dem	  i	  samhørigheden.	  Det	  er	  en	  stærkere	  trang	  til	  selvstændigt	  at	  vælge	  
fællesskaber,	  ikke	  blive	  dikteret	  noget,	  hverken	  i	  arbejds	  eller	  sociale	  forhold,	  men	  have	  
udviklingsmulighed,	  vælge	  noget	  der	  betyder	  noget	  for	  en.	  Vi	  ved	  det	  som	  forældre,	  det	  
gode	  gamle	  argument	  “fordi	  jeg	  siger	  det….”	  Det	  har	  mindre	  og	  mindre	  
gennemslagskraft.	  “Jeg	  har	  selv	  læst	  på	  nettet…..”	  kan	  man	  godt	  regne	  med	  som	  
modargument.	  
	  
Variationer	  af	  drivkraft	  og	  evne	  og	  lyst	  til	  at	  kanalisere	  sin	  energi	  i	  retninger,	  der	  
opfylder	  mål.	  Og	  alle	  former	  for	  komminikation	  er	  tilladt,	  gennem	  netværk	  af	  mere	  eller	  
mindre	  teknisk	  karakter,	  med	  on-‐line	  stilart,	  der	  tvinger	  til	  handling	  i	  nuet,	  idet	  man	  
forventes	  at	  være	  “på”,	  man	  er	  “connected”,	  og	  det	  via	  parallele	  kommunikations	  
kanaler,	  der	  kan	  være	  svære	  at	  forstå	  formålet	  med,	  men	  de	  fyldes	  af	  forskelligt	  indhold,	  
som	  alt	  sammen	  er	  med	  til	  at	  skrive	  historien.	  Plads	  til	  forskellighed,	  plads	  til	  den	  
diversitet,	  som	  I	  større	  og	  større	  grad	  er	  rammesættende	  for	  vores	  hverdag.	  
Globalisering,	  internationalisering,	  grænser	  der	  flyttes,	  i	  lande,	  i	  virksomheder,	  i	  
familier,	  i	  kulturer.	  	  Verden	  blir	  mindre	  og	  mindre,	  vi	  rejser	  rundt	  og	  lever	  og	  oplever	  
sammen	  og	  	  skal	  forstå	  hinanden	  på	  tværs	  af	  	  forskellige	  livsstile	  og	  kulturer.	  Kulturer	  
som	  er	  skabt	  over	  mange	  års	  samhørighed,	  og	  som	  ikke	  blot	  forandres	  fra	  dag	  til	  dag.	  
Familiekulturer,	  der	  er	  beskrevet	  i	  historien	  og	  opleves	  i	  det	  nuværende	  energifyldte	  
vingesus……..!	  Det	  er	  den	  energi	  vi	  gerne	  vil	  støtte	  op	  om	  i	  bestyrelsen,	  og	  det	  er	  den	  lyst	  
til	  at	  skrive	  videre	  på	  kapitlet,	  som	  vi	  søger	  at	  skabe	  en	  praktisk	  ramme	  for,	  så	  I	  alle	  kan	  
udfolde	  Jeres	  del	  af	  historieskrivningen.	  Det	  er	  noget	  der	  tar	  tid,	  men	  det	  er	  osse	  
stimulerende	  at	  se	  reaktioner	  på	  og	  glæde	  ved,	  at	  arbejdet	  gir	  pote.	  At	  kunne	  mødes	  og	  
mærke	  og	  opleve	  rummeligheden	  og	  samhørigheden	  som	  vi	  gør	  det	  idag.	  Bliv	  ved	  med	  
at	  fortælle	  historien;	  Jeres	  egen	  histore,	  for	  Jer	  selv	  og	  til	  andre.	  Og	  med	  dimensionen	  af	  
hele	  slægtens	  samhørighed	  som	  et	  energigivende	  vingesus	  for	  Jeres	  fortælling.	  	  	  
	  
I	  bestyrelsen	  vil	  vi	  sikre,	  at	  der	  er	  en	  ramme	  for	  at	  vi	  kan	  fortsætte	  dette	  fællesskab	  
støttet	  af	  historie	  fortælling.	  Noget	  er	  på	  print	  i	  bogen,	  noget	  er	  på	  nettet	  på	  
WWW.GRUTHANSEN.ORG,	  hvor	  vi	  sikrer	  der	  er	  opdateret	  information	  og	  data.	  Men	  det	  
meste	  er	  her	  blandt	  os,	  når	  vi	  er	  sammen	  -‐	  et	  levende	  netværk,	  en	  fortsat	  fortælling,	  
hvor	  vi	  mærker	  historiens	  energifyldte	  vingesus.	  	  
	  
Lad	  os	  sende	  en	  venlig	  hilsen	  til	  Emma	  Eliza	  GRUT	  og	  Andreas	  Nicolaj	  HANSEN	  og	  gøre	  
det	  i	  form	  af	  tre	  korte	  præcise	  	  HURRA’er	  for	  slægtens	  trivsel,	  fællesskab	  og	  
samhørighed	  efterfulgt	  af	  et	  meget	  langt	  HURRA	  for	  vingesuset……!!	  
	  
GRUT	  HANSEN	  SLÆGTEN	  leve…..	  
	  
	  
SKÅL	  og	  TAK!!	   	   	   	   	   	   	   Nikolaj	  Knudtzon	  (No	  410)	  


