
Er ældre sagen? 
Jeg kan godt leve med den ældre dame der først langsommeligt hiver Dankortet frem fra 
portemonnæen, derefter vender det på hovedet, eftertænksomt prøver at huske koden, mens 
både køen og nervøsiteten vokser. Den eneste glade, er den snuskede roma, som for længst har 
fundet sit næste bytte. Jeg står lige bagved og kan se, at kortet har ikonet for ”trådløs”, så 
forsigtigt prikker jeg damen på skulderen og siger, at hun bare skal føre kortet hen forbi 
dankortterminalen. Hun ser mistroisk på mig, selvom jeg ikke ligner en roma, og siger så: ”Hvis jeg 
ikke putter kortet ind i den der maskine, så kan pengene jo ikke komme ind”. Jeg giver op – det gør 
romaen ikke, men det er en anden historie. 
Nu tror jeg ikke, at DR’s bestyrelsesformand Michael Christiansen har samme problemer med den 
digitale verden. Hans Dankort har i alle årene haft direkte forbindelse og direkte træk på det 
offentliges kasser – selv uden pinkode. De sidste dages kritik taler om ”ridser i lakken” hos 
”chefernes chef” uden at turde pege på årsagen: Manden er måske blevet for gammel. Skrev jeg 
virkelig FOR GAMMEL – synd er begået, for ældre-bashing ligger højt på listen over moderne 
dødssynder, på linje med skepsis mod Priden, global opvarmning etc.  
Jeg indrømmer blankt, at jeg ikke har våde drømme over Pia Kærsgård eller Bjarne Hastrup. Jeg 
foretrækker også Stephanie Surrugue fremfor Tv2s bedstemor på speed, når jeg skal orienteres 
om europæiske emner, men det handler ikke om udseende eller køn, det handler om, at lige 
meget hvor dygtig og skarp man har været, så kommer tidspunktet, hvor man har toppet. Selv 
Usain Bolt blev kun nr. 3 for et par dage siden.  
Lige meget hvor mange kurser i selvudvikling, nye kompetencer etc., man deltager i, så kan man 
ikke ændre de første 6 cifre i cpr-nummeret - heller ikke med dyre natcremer og selv en ironman 
bliver også rusten. Vi bliver alle et ekko af det tidspunkt, vi peakede på, og når ekkoet bliver så 
svagt, at det overdøves af interferensen fra høreapparatet, så..ja, hvad så? Så er det, man skal 
overveje, hvem man er og ikke, hvem man var. En ting er sikkert: fremtid bliver man aldrig, for nu 
at bruge en moderne omskrivning af Nyrups dom over DF. Danmark har brug for dem der tør 
tænke en fremtid, de selv bliver en del af – en fremtid som ikke er på fortidens præmisser, for 
bliver den på fortidens præmisser, får vi kun mere af det samme.  
Det har altid været en af pædagogikkens største udfordringer at bruge fortiden rigtigt til at skabe 
fremtiden for fremtidens unge. Sorømødets tema om dannelse er bare ét eksempel på, at tabet af 
fortid, historie og viden om samme er en uløselig udfordring i en folkevandringstid. Mange kloge 
ord er sikkert blevet sagt i Sorø, intentionerne har været gode og deltagernes gennemsnitsalder 
høj, men tør vi, når det kommer til stykket, virkelig sætte en disruptiv dagsorden også uden at 
smide dannelsen ud med badevandet. Måske er det netop den nye dannelse: i takt med 
udviklingen kvalificeret at kunne ændre balancen mellem fortid, nutid og fremtid – også uden at 
spørge Bjarne Hastrup først. Og Michael Christiansen? Han kan blive generalkonsulent med titlen 
”sådan-gjorde-vi-i-min tid”. 
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