
Provinsens tomme studiepladser skal ikke fyldes af 
provinsens børn. 

“One must travel, to learn” skrev Mark Twain i bogen The Innocents Abroad fra 1869. 
Oversat til dansk, bliver det i retning af, “man behøver at rejse, for at lære” 
  
Naturligvis var Mark Twains ord rettet mod rejsen ud i verden. Ud mod mødet med andre 
kulturer og religioner. 
  
Men jeg tillader mig at drage en allegori til verden lige omkring os. Verden i Danmark. 
Rejsen i vores eget land. 
  
Det er for tiden på mode at feriere i vores skønne land. Influencerne har travlt på deres ture i 
det danske. Selv P3’s Hav og Kamal tog springet ud i mørket, i programmet På Tour med 
Hav og Kamal.   
Og VisitCopenhagen påstår i et reklamespot på sociale medier, at københavnere nu bedre 
kan lide jyder, og inviterer os derfor på besøg i Hovedstaden.  
For det er skønt at rejse, også i Danmark. Selv om landet geografisk ikke strækker sig over 
mere end knap 43000 km2, kan vi stadig lære meget af hinanden. 
  
Så jeg forstår godt, at provinsens børn og unge ønsker at rejse mod studiepladser “ude” i 
storbyerne. De søger den verden, de ikke er vokset op i, ser i TV og hører om. De gør det, 
som Mark Twain henviste til, ville give dem perspektiv og dannelse om den verden og det 
land, de fremtidigt skal løfte, forsørge og udvikle. 
  
Problemet er altså ikke rejsen fra “land og udkant” mod storbyerne. Men at den 
modsatrettede rejse er alt for lille.  
  
For kære unge fra storbyerne. Udkanten, den rådne banan, landet hvor kragerne vender, 
kan også lære jer noget. Danne jer, perspektivere jeres tænkning. For vi er en del af jeres 
virkelighed, omend storby-boblen forstærkes år for år. Og polariseringen mellem land og by 
stadig bliver større. Med den konsekvens, at rekrutteringen til udkanten bliver sværere, fordi 
mange hellere vil gå arbejdsløse efter endt uddannelse i storbyen, end flytte “ud hvor 
kragerne vender” og opfylde samfundskontrakten.  
  
Hvorfor? Efter min mening grundet mangel på perspektiv, forståelse og dannelse! 

Theis Kylling Hommeltoft 
Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Aabenraa-Kredsen 
Nørreskovparken 3C, 6200 Aabenraa. 


