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Al der dom mens mu lig he der
og umu lig he der
Det hed der FUAM på Fa ce bo ok

Ef ter man ge dis kus sio ner om, hvad vi
skul le kal de os på Fa ce bo ok tog Lis -
bet Thoren dahl ef ter dis kus sio ner ne
ini ti a tiv til at star te en grup pe på Fa ce -
bo ok. 

På start si den ”Al der dom mens mu -
lig he der og umu lig he der” skri ver hun
bl.a.: 

Nu har med lem mer fra fore nin gen
FU AM i År hus valgt at op ret te den ne
åb ne grup pe på Fa ce bo ok med det
for mål, at vi selv og for hå bent ligt og så 
an dre - i al le aldre - kan de le nyt tig og
al ders re le vant vi den med hin an den. 

Her ud o ver tæn ker vi os, at si den
kan bru ges til at for tæl le hin an den
om li vet som æl dre med bor ger el ler
om li vet sam men med æl dre med bor -
gere i da gens Dan mark li ge nu. Kon -
kret set kun ne det være be ret nin ger
om sej re og neder lag i dag lig da gen,

det kun ne være al ders re le van te for -
bru geroplys nin ger og det kun ne være 
dis kus sio ner om kring po li ti ske til tag
på ældre om rå det. Det kun ne med
an dre ord være hvad som helst, vi har 
lyst til at de le med hin an den og/el ler
dis ku tere.

Med hen syn til det valg te grup pe -
navn på Fa ce bo ok be slut te de stif ter -
ne, at or det al der dom skul le ind gå,
idet vi fort sat ik ke øn sker at om skri ve
el ler til sløre, at vi er i al deren fra 60 år
og op ef ter.

Vi hå ber, at I - i al le aldre - sam men
med os vil være med til i den ne Fa ce -
bo ok-grup pe at bi dra ge med be ret -
nin ger og dis kus sio ner om de store og 
små spørgs mål, som vi al le stø der på i
vores til værel se og som har re la tion til
”os gam le” el ler ”de gam le” i vores
sam fund.

To ud af tre so su-sko ler må af vi se kva -
li fi cere de an sø gere. 20 ud af 21 sko ler 
på so ci al- og sund heds ud dan nel sen
for tæl ler, at de li ge nu har flere an sø -
gere end i fjor. Det vi ser en rund spør -
ge, som fag for bun det FOA har la vet
på lan dets 25 sko ler. Det be ty der flere
ste der, at kom men de ele ver kom mer
på ven te li ste til ud dan nel sen. For det
er lan dets kom mu ner, der sæt ter kvo -
ten for op ta get. Kom mu nen skal nem -

lig garan tere en prak tik plads til al le,
der be gyn der på ud dan nel sen. Den
nu væren de di men sio nering er fast -
lagt i tre part saf ta len fra 2007. Den
øge de til strøm ning me nes at være en
kom bi na tion af kri sen i den pri va te
sek tor og de nye gun sti ge vil kår for
vok se ne lev løn.

Kil de: Po li ti ken 16.5.2009

Boom i an tal let af an søg nin ger til sosu-ud dan nel ser ne
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FU AM hol der fød sels dag,
og du er in vi teret! 

"Fore nin gen til 
Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der" 

blev stif tet for 30 år si den

Det fej rer vi med en re cep tion 
ons dag den11. no vem ber 2009

Kl. 16.30 til 18.00

Lo kal cen ter Møl lesti en, 
Grøn ne ga de 10, Århus C

Har du et "FUAM - min de" – tag det med
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Skal om sorg være en ydel se 
til for hand ling?
Op læg til møde i FUAM den 8.. april 2009

Tit len på mit op læg har jeg ik ke selv
valgt, og den har gi vet mig stof til
efter tan ke. Hvis vi skal for hand le, må
vi ha ve no get at for hand le med. Og
hvem er det, der for hand ler? Ik ke bru -
ger ne, men po li ti ker ne. Vi er et de mo -
kra tisk sam fund, og næ sten en hver
in sti tu tion har en fol ke valgt be styrel se
el ler lig nen de. I ældre sek toren har vi
Bru ger råd, men hvor me get ind dra -
ges de i for hand lin ger?

Vi kun ne og så spør ge: ”Har vi ret til
om sorg”. Det kan be svares me get
kort: ”Ja, hvis vi er vil li ge til at be ta le
for det.”

Det næ ste spørgs mål er, ”Hvem er
vi?” Er det kun de gam le, el ler er det
dan sker ne som sam fund, der me nes.

Jeg ar bej de de i en so ci alfor valt -
ning, da den gam le for sorgs lov blev
af løst af Bi stands lo ven. Jeg hav de
været så hel dig at ar bej de i fa mi li e af -
de lin gen, hvor vi si den 1965 hav de
få et sær li ge mu lig he der for at hjæl pe
fa mi li er med børn. Da Bi stands lo ven
blev ind ført for 30 år si den, var grund -
la get, at ik ke blot bør ne fa mi li er ne,
men al le, der kom ud for det, man
kald te ”en so ci al be gi ven hed”, hav de 
ret til at få hjælp i et så dant om fang, at 
de no gen lun de kun ne be vare den til -
værel se, de hid til hav de haft.

Hvor vi i den gam le Lov om Of fent -
lig For sorg kun gav et me get skra bet
be løb til op ret hol del se af en nød tørf -

tig til værel se, skul le vi nu be reg ne
ydel ser ne på en helt an den må de, ik -
ke ud fra et rets beg reb, men ud fra et
be hovs beg reb. Det var dej li ge ti der,
hvor kli en ter ne blev me get gla de over 
den mere rum me li ge hjælp, men det
vare de ik ke ret læn ge, før de be gynd -
te at dis ku tere, hvad der var ri me lig
stan dard.

Nu er vi til ba ge ved retsprin cip pet,
og det er må ske let tere at ad mi ni strere 
og let tere at for stå for dem, der skal
mod ta ge hjælp. 

Vores sam fund er ble vet mere uli ge, 
der er ble vet stør re for skel på mu lig -
he der ne for de ri ge og de fat ti ge, og
der er ble vet flere fat ti ge. Fra 2001 til
2006 steg an tal let af fat ti ge med
55.000 til 173.000 per so ner – og det i
nog le år, hvor vi blev så ri ge, at ”vi
kun ne kø be he le ver den”. Hver fjer de 
af dem har le vet un der fat tig doms -
græn sen i mere end tre år. Ar bej der -
be væ gel sens Er hvervs råd de fi nerer
fat ti ge som per so ner, der har en ind -
komst, som lig ger un der halv de len af
den ty pi ske ind komst ef ter skat. 

De, der vir ke lig er i kni be er dem,
der skal le ve af den mest skra be de of -
fent li ge hjælp, f. eks. Starthjælp.

Det sam fund, der var parat til at gi -
ve om sorg fra vug ge til grav, blev ef ter
fler tal lets me ning for dyrt, og der var
og er en kon stant dis kus sion om skat -
ten. Nog le be folk nings un der sø gel ser
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vi ser, at de en kel te dan skere er vil li ge
til at be ta le en hø jere skat for at få
bed re læ geh jælp, bed re bør nein sti tu -
tio ner el ler bed re om sorg for de gam -
le, men når det kom mer til fol ke tings -
valg, har det si den 2001 vist sig, at
man er ban ge for en re gering, som vil
sat se mere på vel færd og til gen gæld
ik ke vil for plig te sig på, at skat ter ne ik -
ke må sti ge. 

Jeg tror, det vil føre for vidt at kom -
me rundt om al le de dan skere, der har 
brug for om sorg: Børn, han di cap pe -
de, sy ge og gam le. Jeg vil hol de mig til 
de gam le, og jeg vil se på real i te ter ne,
for vent nin ger ne og fryg ten.

Real i te ter ne
Fol ke pen sio ni ster ne har lige som de
dår ligst stil le de kon tan thjælps mod ta -
gere ik ke råd til ret me get, hvis de kun
har fol ke pen sion. Har man været på
ar bejds mar ke det i man ge år, pyn ter
ATP lidt på øko no mi en, men kun de
pen sio ni ster, som har sik ret sig en god 
pri vat pen sion, le ver op til de fore stil -
lin ger, som man ge men ne sker har af
de vel beslå e de pen sio ni ster.

De fire so ci al po li ti ske ord førere fra
op po si tio nen er i Vi dens cen ter på
Ældre om rå dets ”Ak tu el le No ter” nr.
2 ci teret for i en hen ven del se til re -
gerin gen at ha ve ud talt, at hver tred je
æl dre op le ver for rin gel ser i ældreple -
jen, 12.000 ple je bo li ger er de ci deret
utids svaren de, og hvert tred je selv -
mord be gås af en mand over 65 år.
Der er ik ke no get, der ty der på, at
man har kun net for hand le sig til ret
me get.

Den nu væren de re gering lag de for -
u den skat testop vægt på prin cip pet
om, at be folk nin gen skul le ha ve frie

valg, og det gæl der bå de til ho spi tals -
be hand ling og om sorg. 

De vel beslå e de pen sio ni ster be hø -
ver ik ke at for hand le om om sorg, for
de kan kø be den. Vær re ser det ud for
dem, der ik ke har en el ler an den op -
sparing ud over fol ke pen sio nen. De
har ik ke no get frit valg, men må af fin -
de sig med de ydel ser, de bli ver vi si -
teret til, og der er ble vet stram met me -
get. Vi ser og hører om ry sten de for -
hold, hvor de gam le, som er helt af -
hæn gi ge af an dres hjælp, kun får til -
delt en mini mal hjælp til ren gøring.
Den mad, de kan kø be sig til, er bå de
dyr og ke de lig – må ske og så langt fra
de kostan be fa lin ger, som vi bli ver
stop fod ret med?

Det vi ser sig, at 60 pct. af de æl dre i
hjem meple jen og på ple je cen tre på
lands plan er fej ler nære de. En under -
sø gel se på Fre deriks berg Ho spi tal vi -
ste, at ca. halv de len af de gam le pa ti -
en ter, var under væg ti ge. Vi er me get
ban ge for over vægt, men i vir ke lig he -
den har de gam le, der er mo derat
over væg ti ge, bå de en bed re livskva li -
tet og stør re chan ce for at le ve læn -
gere.

Under er næring med fører bl.a. for -
rin get mod stands kraft og mu skel mas -
se, ned sat funk tions evne, øget træt -
hed og ri si ko for de pres sion og gør
der med pa ti en ter ne end nu mere ple -
je kræ ven de for hjem meple jen el ler
ple je cen tre ne.

Hvad nyt ter det, at ho spi ta lets di æ -
tist sen der en kost plan med pa ti en ten
hjem. Den sen des til læ gen, men når
ik ke al tid frem, og selv om den når
frem, er det langt fra sik kert, at der er
res sour cer til at føl ge den op. Di æ ti -
sten på Fre deriks berg Ho spi tal si ger: ” 
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”Man ge æl dre men ne sker væl ger at
hol de op med at spi se, og det er en
stor og kompleks op ga ve at hjæl pe
dem med at få ap pe tit ten igen. Des -
vær re er det som så me get an det et
pro blem med so ci al slag si de. Hvis
man har en god fa mi lie el ler ud dan -
nel se, har man stør re sand syn lig hed
for at ha ve et godt netværk el ler res -
sour cer ne til selv at op sø ge et,”( Vi be -
ke So de.)

I År hus har man for ny lig ind vi et et
nyt cen tral køk ken i Tri ge. Er det ve jen
frem, hvis man ger ne gi ve de gam le
sund og læk ker mad? Vil det ik ke gøre 
ple je hjem me ne end nu mere in sti tu -
tions ag ti ge, at der ik ke mere la ves
mad på de en kel te ple je hjem? Igen et
for søg på at spare 

På sam me må de kan man se den
se ne ste tids be skri vel ser af ple je hjem,
hvor man for at kom pen sere for man -
gel på per so na le i dag ti mer ne, væk -
ker de men te gam le om nat ten for at
va ske dem og klæ de dem på. Det har
gan ske vist vakt for ar gel se hos po li ti -
ker ne, men spare kra ve ne er ik ke æn -
dre de. 

For vent nin ger ne
Det med den go de fa mi lie får mig til at 
tæn ke på ”de go de gam le da ge”,
hvor om sorg for de gam le var en sag
for fa mi li en. Det er vel ik ke det, vi øn -
sker? Rø de Kors har sam men med et
an a ly se fir ma under søgt voks ne dan -
skeres for vent ning til at bli ve gam le,
og det vi ser sig, at over halv de len af
dem fryg ter al der dom men, for di de
hver ken har til lid til, at de res fa mi lie
el ler den of fent li ge for sorg har res -
sour cer til at ta ge sig af dem, og de
fryg ter en som he den – i hø jere grad,

end de har grund til. En EU-under sø -
gel se har nem lig vist, at de gam le dan -
skere er blandt de ra ske ste i EU. Se -
nior for sker Mere te Platz har gen nem
en år ræk ke fulgt ud vik lin gen med
hen syn til spørgs må let om en som hed, 
og hun si ger, at kun 5 % er ale ne, selv -
om de hav de mest lyst til at være sam -
men med an dre. Hun si ger og så, at
med i er ne i høj grad er med skyl di ge i
de my ter, der er skabt om de gam les
af fæl dig hed og en som hed. 

Fri vil lig hed
Nog le klyn ger sig til hå bet om at få
hjælp fra fri vil li ge, men de fle ste skal
ven te læn ge, og kun en del af dem får
en be søgs ven gen nem en af de man -
ge or ga ni sa tio ner, som har på ta get sig 
op ga ven med at fin de den rig ti ge
”ven” til den gam le.

Der i mod tror jeg ik ke. at det er til
glæ de for no gen af par ter ne, når vel -
færds mi ni steren fore slår, at en del af
om sor gen og ple jen af de æl dre bur -
de fore ta ges af de pårøren de.

Fryg ten har man ge an sig ter
Vi har gen nem he le li vet vidst, at dø -
den er af slut nin gen for os al le. Nog le
fryg ter den, an dre ser den som en
ven, der af slut ter de res elen dig hed.
En som he den fryg ter man ge, men
især hjæl pe løs he den og af hæn gig he -
den. Er vi i den si tu a tion over ho ve det
i stand til at for hand le? Må ske kan vi
ik ke en gang tæn ke til stræk ke ligt klart
til at skaf fe os den hjælp, som vi har
ret til, el ler som vi kun ne be ta le os fra.
Det er et af de om rå der, hvor vi har
brug for et godt netværk bå de af fa mi -
lie og ven ner. 

Det er ik ke nok med, at vi bli ver af -
hæn gi ge af an dres hjælp, men i de se -
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nere år, hvor vi kun hører om, at der
skal spares i det of fent li ge sy stem, og
at der i øv rigt ik ke er til stræk ke ligt ple -
je per so na le, har vi re el grund til at
fryg te for til værel sen i et ple je sy stem,
hvor man fo ku serer mere og mere på
kon trol og de tal jestyring end på var -
me og men ne ske lig hed.

Jeg tror, vi har god grund til at fryg te 
op find som he den, når det gæl der om
at spare mest mu ligt. For snart man ge
år si den op stod slo ga net ”Længst
mu ligt i eget hjem”. Po li ti ker ne
påstod, at det slet ik ke var for at spare
på ple je hjem spladser ne, men for di
det var (og er) et øn ske hos man ge
gam le. Der skul le selv føl ge lig gi ves li -
ge så god hjælp i hjem met som på et
ple je hjem, bå de med hen syn til mad,
ren gøring og ple je. Re sul ta tet ser vi i
dag, hvor ren gørin gen er så spar som,
at de gam le må fin de sig i at være om -
gi vet af nul ler mænd, og hvor ma den
som re gel er frost mad, der skal var -
mes op. Ple jen er ned sat til et mini -
mum, og de gam le har in gen mu lig -
hed for at for hand le om ud førel sen.

I Fre deriks havn Kom mu ne skal 20
æl dre, let de men te bor gere være med 
i et for søg med at hol de de men te i de -
res hjem længst mu ligt. Det inde -
bærer brug af sen sor sy ste mer, alar -
mer, in tel li gent vi de o o ver våg ning og
let be tjen te kom mu ni ka tions an læg.

For må let er at spare pen ge, men
direk tøren for Alz hei mer fore nin gen
ad varer om, at de sy ste mer ik ke kan
er stat te ple je hjem spladser. Det er
sjæl dent de fy si ske ram mer, der gør
det umu ligt at bli ve i eget hjem.

Sund heds sek toren gi ver ik ke min -
dre grund til frygt end ple je sek toren.
Vi skal være me get hel di ge, hvis vi ik -

ke en el ler må ske man ge gan ge har
få et  brug for be hand ling på et ho spi -
tal. Vi få et løf ter om be hand lings -
garan ti, men det er må ske ik ke li ge de
syg dom me, der gi ver ret til be hand -
ling in den for en må ned, vi kom mer til 
at li de af. Og får vi en plads på et of -
fent ligt sy ge hus, kan vi må ske ri si kere
at skul le lig ge på gan gen. Det er
uvær digt.

Det ly der flot, at vi al le har ret til
sam me be hand ling og i nog le til fæl de
til be hand ling på et pri vat ho spi tal,
hvis ven te ti den er for lang. Men igen
er det et spørgs mål om, hvem der har
mest ret til be hand ling. Må ske er man
så hel dig at ha ve en ar bejds gi ver, der
som et per so na le go de har op ret tet en
fra drags beret ti get for sik ring; så man
kan sprin ge ven te li ste kø en over. Men
de fle ste gam le har ik ke en ar bejds gi -
ver, og de fle ste har hel ler ik ke råd til
at teg ne en pri vat sy ge for sik ring. For -
mand en for Dan ske Re gio ner, Bent
Han sen, har den op fat tel se, at det frie
sy ge hu svalg skævv ri der sund heds -
sek toren, for di ord nin gen fa vori serer
de kirur gi ske pa ti en ter på be kost ning
af f.eks. de man ge æl dre med i cin ske
pa ti en ter. Ord nin gen vir ker og så
skævt, selv om den for melt stil ler den
ufag lær te ar bej der li ge med direk -
tøren, hvis de el lers fej ler det sam me:
”Men fra under sø gel ser ved vi, at de
med læn gere ud dan nel se er bed re til
at gøre brug af til bud de ne”, si ger han.

Med i cinsk Tæn ke tank vur derer, at
æl dre, sy ge dan skere og an dre pa ti -
en ter med med i cin ske syg dom me i
sti gen de grad bli ver ka stet rundt mel -
lem ho spi ta ler, kom mu ner og prak ti -
seren de læ ger, uden at den rig ti ge be -
hand ling og hjælp bli ver sat i gang
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hur tigt nok. Der er ik ke no get at for -
hand le om. 

En øko nom, Je sper Ri som, skri ver i
en af hand ling, at æl dre, ar bejds lø se
og stu deren de sen des bag erst i kø en
på sy ge hu se nes ven te li ste til op era -
tio ner for knæ, hof te og ryg. For fire
ud af fem spe ci al læ ger i or to pæd -
kirur gi væl ger nem lig at op erere pa ti -
en ter i job først. Det te frem går af en
under sø gel se fore ta get blandt 71 spe -
ci al læ ger i et spe ci a le ved Kø ben -
havns Uni ver si tet. Jeg har talt med et
par ho spi talslæger, som jeg ken der,
og de si ger, at det ik ke er rig tigt, men
at læ ger al tid vil priori tere de pa ti en -
ter, som er mest sy ge. Kun hvis to pa ti -
en ter er li ge sy ge, kan man gi ve folk i
ar bej de en for trins stil ling.

Hvad skal vi gøre ved det? Den en -
kel te kan ik ke gøre så me get. En for -
ening som FU AM hav de må ske haft
mu lig hed, men vi har al drig været tal -
stær ke. Det har Ældre sa gen der i mod, 
og det store med lem stal på vir ker
uden tvivl po li ti ker ne.Som en kelt per -
so ner kan vi rå be op og skri ve læ ser -
bre ve, men vi ser jo, at det, der vir ke -
lig bat ter på uri me lig he der, er at med -
i er ne ta ger spørgs må le ne op. Vi dens -
cen ter på Ældre om rå det la ver en del
under sø gel ser og selv stæn di ge rap -
por ter, men det er som re gel først, når
en en kelt sag er sat stort op på for si -
den af en avis el ler duk ker op i et
tv-pro gram, at po li ti ker ne lo ver at
gøre no get. 

To ve Holm

Plan læg din frem tid
Se nior Styr ken har med til skud fra den 
euro pæ i ske so ci al fond og Re gion
Midt ud sendt en fin lil le pje ce med
oven stå en de ti tel om, hvad der skal
ske i ens liv, når 37 ti mers ar bejds u -
gen slut ter. Her kan man bl.a. læ se,
hvil ke over ve jel ser man skal gøre sig
om en ten at fort sæt te el ler hol de op
med at ar bej de, om se nior po li tik og

se nioraf ta ler, øko no mi, sund hed,
netværk, fri vil ligt ar bej de og flyt ning.
Klart og over sku e ligt på 43 si der.

Yder li gere op lys nin ger: 

Se nior kon su lent Poul-Erik Tind bæk,
Ar bejds mar keds cen ter Midt i År hus,
tlf. 8940 4674, mail pti@aarhus.dk

Op lys ning om kost til skud
Fø de vare mi ni steri et har åb net et nyt
for um for for bru geroplys ning om
kost til skud på web si tet www.al tom -
kost.dk På de nye si der vil man kun ne
fin de gen erel for bru gerin for ma tion
om kost til skud, her un der vil der lig ge
ad var sler mod ulov li ge og far li ge kost -
til skud, in for ma tion om for skel på

kost til skud og læ ge mid ler, vi den ska -
be li ge vur derin ger af ind holds stof fer
og in for ma tion om mu li ge bi virk nin -
ger. Seks ud af ti dan skere ta ger kost -
til skud.

Kil de: 

Fol ke sund hed.dk 12. marts 2009.

mailto:pti@aarhus.dk
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Er om sorg et for æl det be greb i
ho spi tals ver de nen?
Ef ter en nat med uli de li ge smer ter og
et nød råb til min prak ti seren de læ ge
tog hun imod mig som den før ste pa ti -
ent om mor ge nen. Pro fes sio nelt og
ven ligt kon sta tere de hun, at jeg hav de 
en in fek tion, der kræ ve de akut ind -
læg gel se. Hun sør ge de for en am bu -
lan ce, og den ven li ge Falck mand sør -
ge de om hyg ge ligt for, at jeg kom til
mod ta gel sen på den rig ti ge af de ling. 

Der ef ter op le ve de jeg at være i fjen -
de land. Jeg blev hen vist til ven te -
værel set, og med stær ke smer ter fore -
kom mer ven te tid me get lang. Til den
under sø gen de læ ge for tal te jeg om
de vold som me smer ter og hav de for -
ven tet, at jeg nu kun ne få no get smer -
testil len de. Står der ik ke et el ler an det
i læ ge løf tet om at lin dre? Da det te ik -
ke ske te, tænk te jeg, at det kun ne
være af hen syn til kom men de under -
sø gel ser el ler be hand ling. Se nere for -
tal te sam me læ ge, at jeg jo bare kun -
ne ha ve bedt en sy geple jer ske om no -
get smer testil len de, men som nyan -
kom men pa ti ent er man me get yd -
myg og slet ik ke kræ ven de.

Ef ter end nu en ven te tid fik jeg at vi -
de, at der nu var en stue parat til mig,
og at en seng vil le bli ve gjort klar. På
stu en var der koldt, der blev luf tet ud,
og jeg sad fry sen de og kig ge de på den 
tom me seng. Om si der kom en med -
ar bej der og be gynd te at va ske sen gen 
af – jeg kon sta tere de, at der da blev
brugt kræf ter på hy gi ej ne og sag de til
hen de, at jeg glæ de de mig over, at
hun gjor de min seng parat. ”Det er ik -
ke mit ar bej de at re de seng, jeg skal

kun va ske den”, var svaret. Jeg tog
dy nen om mig og ven te de vi dere. Min 
dat ter kom på be søg, og da en med ar -
bej der kom ind for at fjer ne sen ge tøj
fra en an den seng, spurg te min dat ter
hen de, om min seng nu blev redt.
”Det er ik ke mit ar bej de”, svare de og -
så hun, men til fø je de: ”Jeg kan da
godt gøre det al li ge vel”. 

Det er vist ik ke me nin gen, at man
skal fø le sig vel kom men på et ho spi -
tal.

De føl gen de da ge lær te mig at ven -
te. Gang på gang lød det ”Vent li ge et
øjeblik”, men øjeblik ke ne var me get
lange, under ti den ti mer, og of te føl te
jeg mig glemt. Jeg ved, at per so na let i
al le ka te gori er på ho spi ta ler ne har
travlt. Jeg op le ve de man ge stres se de
sy geple jer sker, men jeg mød te og så
nog le ven li ge. 

Sy ge hus drift er ble vet så kost bar, og 
som pa ti en ter skal vi være tak nem -
me li ge for, at læ ger er i stand til at hel -
bre de langt flere syg dom me end tid li -
gere. Vi skal spare. I en af de man ge
ven te ti der lå jeg og kig ge de på en
fjern syns skærm, hvor det blev op lyst,
at hver pa ti ent ko ster re gio nen17.000 
kr. år ligt. Jeg kun ne ik ke la de være
med at tæn ke på, at jeg godt vil le gi ve
1.000 kr. mere, hvis de kun ne bli ve
brugt til mere tid til om sorg.

Er vi vir ke lig ble vet så fat ti ge – ik ke
på pen ge, men på men ne ske lig fø lel -
se, hen syns fuld hed og om sorg?

11. ju ni 2009    To ve Holm
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...el lers ma ser jeg på så godt, jeg kan
 

Inter vi ew med FUAM’s il lu stra tor gen nem 12 år 
Hans Lud vig Lar sen

Gen nem 12 år har ma leren Hans
Lud vig Lar sen il lu streret FU -
AM-bla det. Han er gift med bla -
dets man ge åri ge re dak tør Trau te
Lar sen. Hen des or lov fra re dak -
tør po sten blev an led nin gen til et
inter vi ew med mand en bag re -
dak tøren. Vi vil ger ne vi de, hvor -
dan il lu stra tio ner ne bli ver til og
na tur lig vis vil vi ger ne vi de no get
om, hvad det vil si ge at være en
ma ler på 76. 

Det er en smuk sol fyldt ju ni for mid -
dag li ge midt i hyl deblom strings ti den. 

Jeg stop per op på Du e vej i Århus for
at la ve inter vi e wet med Hans Lud vig
Lar sen. Ved ind gan gen står en stor
grup pe blom stren de rø de val mu er.
Der er no get vel kendt ved dem. Har
de mon været i bla det? 

In den inter vi e wet star ter, får jeg en
rund vis ning til ate li eret og det gra fi ske 
værk sted i kæl deren. Der hæn ger bi -
lle der al le veg ne af ma lere, som Hans
Lud vig Lar sen hol der me get af. In den 
vi går i ate li eret, ser vi på et gran træ i
et hjør ne af ha ven. Nog le store træ er
er ble vet fæl det, og nu er det lil le
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gran træ og nog le gra nit sten blev syn -
li ge. Det er gran træ et og ste ne ne som
mo ti ver, der op ta ger Hans Lud vig for
ti den. Bi lle der af mo ti ver ne lig ger
rundt om kring i hu set som teg nin ger,
akvarel ler og oli e ma leri er.
Vi slår os ned i den inder ste stue med
bån dop ta geren tændt. Her er fyldt
med bø ger og bi lle der.

Hvor dan star te de det i 1997?
Det var Trau te, der var ble vet re dak -

tør, som spurg te, om jeg var inter es -
seret. Hun spurg te be styrel sen, så der
var re ne lin jer. Og så har jeg teg net til
bla det si den. Jeg er glad for mu lig he -
den for at kom me ud med no get hver
gang. 

Hans Lud vig Lar sen 
Født 1932 i År hus

Ud dan nel se:
Læ rer ek sa men fra År hus Se mi narium 1954.
Det jy ske Kunst aka de mi: Mar ti nus Hou gaard,
Jon Spar re Chri sten sen og Karin Nat horst West felt i 50er ne
Pal le Ni el sen og Ni els Ler gaard 64-67.

Se ne ste ud stil lin ger:
Seri en “Et jern stø beri i Hel sing fors ga de” på Ar bej der mu se et 2001
Ma leri er fra jern stø beri ver de nen, Hol ste bro Mu seum 2002.
Ar ki tekt sko lens Kunst fore ning 2002, By ens ta ge og ga der
Hor sens Ind u stri mu seum 2003
ProKK, Ri de hu set År hus 2006
Kor sør Kunst fore ning, Kon ge går den 2006
Rep ræ sen teret i “Ind u stri ens bi lle der” på Ar bej der mu se et 2007 og
Nord jyl lands Kunst mu seum 2007

Se ne ste bø ger med bi lledseri er i li no leums snit:
“Et Jern stø beri i Hel sing fors ga de,” Hu sets For lag. 2000

Hvor dan bli ver en il lu stra tion til?
I be gyn del sen tog jeg no get, som

jeg hav de lig gen de, som jeg li ge kun -
ne bru ge. Nu er jeg ble vet gre bet af
det og prø ver at la ve no get nyt til bla -
det hver gang. Jeg la ver no get til det
en kel te blad

”Nu kom mer der snart et blad”, si -
ger Trau te, og så får jeg lagt hoved et i

blød. Jeg star ter med en teg ning. Jeg
teg ner med en streg, der pas ser til FU -
AM-for ma tet. Det er for holds vis
ukompli ceret, og jeg har bla det i
hoved et, mens jeg teg ner. 

Så vi ser jeg det til re dak tøren. Jeg
ple jer at ta le med Trau te om det. Er
du til freds med det her? Når Trau te er
re dak tør – så ved jeg jo, hvad bla det
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hand ler om. Jeg ta ger og så hen syn til
år sti den. Det skal være no get, der ap -
pel lerer til år sti den.

Spil ler man på mu lig he -
der ne er en hver tek nik god

FU AM-nyt til by der jo ik ke no gen
avan ceret tryk ke tek nik, hvad be ty der
det?

Man er nødt til at til pas se sig til den
tek nik, der er til rå dig hed. Stre ger går
fint. Alt for sar te stre ger og la verin ger
er svære at få med. Hvis bare man
spil ler på de mu lig he der, der er, så er
en hver tek nik jo god. Hvis jeg la ver
teg nin ger ne med al min de lig pen ne -
streg så bli ver de for tyn de i FU AM
bla det. Der for bru ger jeg nog le tyk -
kere stre ger, og så må man la ve grå to -
ner med streg virk nin ger. 

Jeg la ver tit teg nin ger ne i A3, så kan 
jeg sæt te dem ned på ko pi erings an -
stal ten på Trøj borg. Så kan jeg se,
hvor dan de bli ver i min dre for mat.
Jeg sør ger for at Bør ge Hel mer får
dem i den stør rel se, han skal bru ge til
bla det. Han scan ner teg nin ger ne og
sæt ter dem i bla det. Så af hæn ger re -
sten af tryk tek nik ken og den er ble vet
me get bed re gen nem åre ne. 

Du har og så teg net FUAM’s lo go
2004. Hvil ke over ve jel ser lig ger der i
lo goet?

Det var no get med at få ba lan ce og
al li ge vel no get be væ gel se. Det er spil -
let mel lem sort og hvidt. A’et sort på
hvid bund, mens F’et er hvidt på en
sort bund. Fir kan ter ne spil ler mod
cirk len. Det er spil let med de gra fi ske
mu lig he der, jeg har tum let med. Der
er for skel li ge ind tryk og en be væ gel -

se, så man kører rundt og al li ge vel er
der en ba lan ce. 

Vi er jo en lil le for ening....?
Det er ik ke al tid stør rel sen, det kom -

mer an på. Er der et blad, er der og så
en røst. Det er vig tigt, at de go de ide er 
kom mer ud. Vi hav de en gang en for -
ening, der hed "Bi blio te kets ven ner".
Jeg kun ne si ge, at vi var "Bi blio te kets
ven ner". Og så selv om jeg til sidst kun
var for mand for mig selv. 

Hvor dan fin der du mo ti ver ne til bla -
det?

Det har mest været de dag li ge ting
om kring mig. Jeg teg ner. Jeg ma ler en 
del na tur. Jeg ma ler me get i ha ven.
Jeg er tit i gang med no get, som kan
bru ges til bla det. Når jeg ar bej der
med bør ne ne, er det nær lig gen de at
kom me med teg nin ger af bør ne ne.
Det er jo en serie, jeg ar bej der på. Jeg
ar bej der me get i seri er og over lang
tid. 

Li ge nu ar bej der jeg med nog le gre -
ne på det gran træ vi så ude i ha ven.
Det har jeg vel ar bej det med si den be -
gyn del sen af maj. Ly set har æn dret
sig. Det gæl der om at hol de fast i den
før ste op le vel se af for år sly set. Det er
svært...

Du ka ster dig over no get, som ik ke er
spor nemt at ha ve med at gøre.

Den gren har voldt mig store van -
ske lig he der. Det hand ler om at for stå
struk turen i det. 

En an den ma ler, jeg be un drer, er
Hen rik Søren sen fra Nor ge. Han har
tegnet så dan et gran træ for at for stå
gran træ ets prin cip. Der er et vist sy -
stem i det der u de. De der fla der, der
byg ger et rum op. Det gjor de Ce zan -
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ne og så. Det er og så en ma ler, jeg hol -
der me get af. 

I sid ste en de dre jer det sig om at få
et bi lle de ud af det. Det er så dan set
lige gyl digt med det, jeg iagt ta ger, men 
det er iagt ta gel sen, der sæt ter det i
gang. Hvor for det er så dan, det ved
jeg ik ke. Jeg sy nes, det er rart at for -
stå, hvad det hand ler om. 

Når man ikke kan lade
være med male, så bli ver
man ma ler
Det er ik ke alt, der lyk kes. Jeg teg ner
me get, som ik ke bli ver brugt. Jeg teg -
ner så dan set næ sten hver dag. I dag
er jeg for holds vis ro lig, for nu har jeg
ma let vold somt i et par da ge. Det er
bed re, når jeg har ra set ud i ”gum mi -
cel len”, så er man mere ro lig. Så har
man fred i sjæ len. Der er et el ler an -
det, der pres ser sig på. 

Det med at ma le, det er et be hov li’ -
som at træk ke vej ret. Hvor for, det ved 
jeg ik ke. Det sag de As ger (As ger Mu -
chitsch teg ner bl.a. på År hus Stift ti -
den de, Hans Lud vigs on kel) og så:
Når man ik ke kan la de være med at
ma le, så bli ver man ma ler. Der er in -
gen an den grund til det. Der er ik ke
no gen for nuf tig grund til det. Hvis
man er lyk ke lig med det, så er der ik ke 
no get at gøre ved det. 

Hvor dan ser en ar bejds dag ud?
Jeg er ik ke no gen ørn til at kom me

op og kom me i gang. Jeg har må ske
sid det og læst til kl. 12 om af te nen. -
En af mi ne for nø jel ser er at læ se i mi -
ne man ge kunst bø ger. Det kan jeg ik -
ke bli ve træt af - så kom mer jeg jo ik ke 
så tid ligt i seng. Jeg kom mer lang somt 
i gang, men når jeg så kom mer i gang, 
kan jeg godt bli ve ved 5-6 ti mer i træk

af brudt af fro kost. I den her tid ma ler
jeg ude i ha ven til et to-ti den, spi ser og 
hvi ler en halv ti me, og så ar bej der jeg
igen nog le ti mer. Her for sø ger jeg at
kom me i gang så tid ligt som mu ligt for 
at få fat i ly set. Jeg er lidt sej til at kom -
me i gang, men så går det me get godt. 

Så har man lidt fred i sjæ len. Kan
jeg nu li ge få ma let de der ryt mer i
gran træ et. Kan jeg få den ly sen de gu -
le til at klin ge mod det kol de ,og hvad
kom mer der ud af det. 

Hvad er en god ar bejds dag?
Når jeg går og skærer og tryk ker

nede i kæl deren en hel dag. Det kan
jeg godt li de. Når jeg som nu sid der
ude og ma ler om for mid da gen og la -
ver det sid ste om efter mid da gen. Det
er lyk ke des i no gen grad. Det gi ver en
vis til freds hed. Jeg spe ku lerer ik ke så
me get på, om det er en god dag el ler
ej. 

Jeg tror, jeg er ble vet lidt
let tere i det

Hvad sker der med ma leri et med al -
deren?

Nu her i min al der gi ver jeg mig god
tid, man skal ik ke pres se sig. Nu er jeg
i gang med en serie med bør ne ne.
Trau te si ger og så, at nu skal jeg bare
gøre li ge det, jeg har lyst til.

Du har ar bej det med li no leum stryk,
akvarel, oli e ma ling, træ snit, li to gra fi,
sten tryk

Sten tryk, det gør jeg ik ke mere, i al le 
til fæl de kun med små sten. De store
sten er ble vet for tun ge at løf te. Her
kom mer al deren ind, men i ste det ar -
bej der jeg med mi cral pla der. Det har
jeg gjort i vin ter. Der er alu mi nium s -
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pla der, man kan teg ne med li to gra fisk 
kridt på. 

Du er ik ke gå et på pen sion?
Nej, det er jeg ik ke. Jeg hol der mig

som sagt fra ste ne ne. Dem kan jeg ik -
ke over kom me mere, el lers ma ser jeg
på så godt, jeg kan. Hvor for ny der jeg
ik ke li vet? Hvis jeg nu vid ste, at jeg var 
ble vet en stor ma ler og hav de ma let
nog le frem ra gen de ting, så kun ne jeg
godt slap pe af, men den for nem mel se 
har jeg i me get lil le grad. Hvis det ik ke
skal være rent til grin, må jeg alt så
gøre lidt ved det. 

En ge lund, som du kend te, han blev
da ved at ma le?

Ja, vi har set hans ud stil ling i Ran -
ders. Han ma le de til det sid ste, og han 
hav de da no get at fal de til ba ge på. Så
det har nok al li ge vel ik ke no get med
det at gøre. Det er ly sten til at ma le,
der er uforan dret. Hvad skul le jeg el -
lers gi ve mig til? 

Jeg er 76, men jeg er ik ke ble vet
gam mel som ma ler. Det var Poul Stef -
fen sen så fræk at si ge til mig. ”Ja,
Lud vig. Det er først her i de se nere år,
at du er ble vet vir ke lig god.” Så sag de
Trau te. ”Hvad bil der han sig ind?”
Det hav de da været vær re, hvis han
hav de ment, at jeg var ble vet rin gere.
Det kun ne være hyg ge ligt at slap pe
af, men jeg skal ha ve la vet no get, in -
den jeg kradser af. Jeg er ik ke helt til -
freds. Det er helt op rig tigt – det er så -
dan jeg tæn ker. 

Du har he le ti den nog le ulø ste op ga -
ver for an dig. 

Nu har jeg den bog om bør ne ne,
som jeg skal ha ve gjort fær dig. Den
har stå et på i man ge år. Drøm men er.

at det bli ver en serie med en for nuf tig
tekst. Der skal i hvert fald være nog le
eks emplarer til bør ne ne. Det er gan -
ske små for løb med bør ne ne i hver da -
gen. Fore lø big læg ger jeg dem på net -
tet. Den kan tryk kes i få eks emplarer.
Det er ik ke ure a listisk. Man skal ik ke
sæt te sig nog le alt for be svær li ge mål.
Så dan har jeg det med bør ne bil le der -
ne. Jeg har det og så så dan med træ er -
ne. Det er og så et stort bi lle de, jeg skal 
i gang med at få gjort fær digt. 

Er du ble vet bed re til at sæt te dig min -
dre be svær li ge mål?

Det må jeg jo tro – si ger han uden
over be vis ning. No gen har været ef ter
mig og sy nes, jeg ka ster mig over for
man ge ting. Det er ik ke nemt at ret te
sig ef ter, når man plud se lig er fal det
over no get. Man ge me ner, at man
helst skal la ve det sam me og bli ve ved 
med det. Det gør jeg jo så ik ke. Jeg
kun ne bi de mig fast i li no leums snit –
for det har jeg haft et vist held med.
Og så bli ve ”ham, der la ver li no leums -
tryk”. Det ret ter jeg mig alt så ik ke ef -
ter.

Jeg tror, jeg er ble vet lidt let tere i
det. Jeg me ner, at jeg med åre ne lig -
ner min mor lidt mere. Jeg er for -
holds vis ble vet lidt let tere. Jeg stam -
mer fra bøn der. Jeg er lidt på hol den -
de, jeg er mere el ler min dre som en
bon de. 

Det med at bli ve gam mel er ik ke no -
get, jeg spe ku lerer på. Det tæn ker
Trau te mere over. 

Ste det her skal vi hæn ge på, til vi
fal der om, sy nes jeg. Så læn ge man
kan, så skal man ma se på. Jeg er dog
glad for at slip pe for at klip pe hæk ken. 
Jeg vån der mig lidt over at skul le slå
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græs og pas se for to vet, men man har
jo godt af det. 

Li vet er ble vet nem mere. Da mer ne
i brugs en er ble vet så hjælp som me.
Man bli ver let lidt fjum set i et su per -
mar ked. Det bli ver nem mere, når
man bli ver lidt mere af slap pet og li ge
glad med, hvor dan man be går sig, og
hvad an dre me ner.

Det er træls, at man ved, at det hol -
der op en dag. Jeg ved ik ke, hvor for

man skul le gruble over det. Hvis kræf -
ter ne svig ter...

På vej ud til bi len hil ste jeg at ter på
blom ster, jeg syn tes jeg kun ne gen -
ken de. I vir ke lig he den har jeg et gan -
ske for tro ligt for hold til blom ster ne i
Hans Lud vigs og Trau tes ha ve. 

Hen vis nin ger
http://www.hanslud vig.dk/

Knud Ra mi an
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Al der dom mens rej se
In gen al ders grup pe rej ser så me get som de 
60-75 åri ge – hvor for gør de det?
Knud Ra mi an

Den ne ar ti kel er en sammen -
skriv ning at mit op læg og de
efter føl gen de drøf tel ser på
mø det i FU AM den 13. maj
2009. Det har været et over -
væl den de te ma at be skæf ti ge
sig med. Det er så stort, og der 
er så man ge vari an ter, at man
gan ske let mis ter over blik ket.
Hvor dan fin der man over ho ve -
det ud af, hvor dan man rej ser,
når mu lig he der ne er så mang -
fol di ge. Den ne ar ti kel gi ver ik -
ke svaret, men øger mu lig he -
der ne for at spør ge. 

De unge gam le 
rej ser me get
Der er et stan dard bil le de af den ung -
dom me li ge, nyslå e de pen sio nist, der
rej ser ver den tynd. Det bi lle de er der
da no get hold i. Der er fak tisk in gen
al ders grup pe, der rej ser så me get som 
de un ge gam le dvs. al ders grup pen fra
65-74. Hvis man si ger, at en rej se be -
står af mindst 4 da ges fra vær, har de,
der rej ser, i gennem snit 2 rej ser om
året. Se nior rej ser er ble vet et be greb. 

De er stor for bru gere af pak kerej ser,
der har hoved væg ten på kul tur og na -
tur. De er og så ku li nari ske turi ster, der
sæt ter pris på god mad under vejs. 

Ser man imid ler tid nø jere ef ter, er
det slet ik ke no get al min de ligt bi lle de.

De fle ste rej ser slet ikke
De fle ste un ge gam le rej ser nem lig slet 
ik ke så me get. Ik ke min dre end 53 %
af al ders grup pen har slet ik ke været
ude at rej se mere end fire da ge in den
for det sid ste år. Det si ger bare ik ke
no get, om at de ik ke rej ser hvert an det 
år, el ler at de ik ke rej ser på kor tere
ture.

Hvad ko ster det at rej se?
For klarin gen på de man ge rej sen de
blandt de un ge gam le skal må ske sø -
ges i, at de har råd. For det ko ster at
rej se, men det ko ster mere end pen ge. 
Det ko ster tid. Det ko ster og så pen ge.
Det ko ster kræf ter. Det er tre slags ’ka -
pi tal’ som net op de un ge gam le har
nok af. Det er den ri ge ste al ders grup -
pe i lan det og de har ik ke læn gere så
man ge fore stil lin ger om, at de skal
efter la de sig en for mue til ar vin ger ne.
De har fri gjort sig fra ar bejds mar ke det 
og bør ne pas nin gen. De har der for tid
nok. De kan oven i kø bet rej se, når det 
er bi lligst. Der er man ge, som sta dig er 
i god fy sisk form. Er man sund og rask
kan man ’sag tens’ som utræ net
60-årig træ ne sig op og lø be en mara -
ton. Det bli ver van ske li gere se nere
hen. 
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Hvad vil de rej sen de ha ve? Glæ der, 
sans ning, sam vær, selv fø lel se og sik -
ker hed

Når jeg har været rundt på de man -
ge hjem me si der, fandt jeg 5 vær di er,
som sy nes at være de ker ne vær di er,
som de un ge gam le går ef ter: Glæ der, 
san sning, sam vær, selv fø lel se og sik -
ker hed. Hvil ke vær di er, der er mest
be tyd nings ful de, af hæn ger af den en -
kel te. 

Jeg vil kom me mere ind på de en -
kel te vær di er i det føl gen de. 

De gra tis rej seg læ der
Der er man ge glæ der for bun det med
at rej se, og som me ti der er selve rej sen 
den mind ste og dyre ste. De gra tis
glæ der kan være de stør ste. En af de
læn gere varen de næ sten gra tis glæ -
der er for vent nin gens glæ de. Der kan
være man ge glæ der for bun det med
plan læg nin gen af en rej se. For no gen
be står den i at svæl ge i de man ge
drøm me, der er knyt tet til val get af
den rig ti ge pak kerej se. For an dre er
glæ den knyt tet til de ti mer, det ta ger
at plan læg ge en rej se fra bun den. Det
er jo en rej se i sig selv. 

Min der ne fra en god rej se er og så
gra tis, og de kan vare i man ge år. Vi
har en lil le log bog, hvor vi no terer
”erin drings bil le der” under vejs på rej -
sen. Når vi en gang imel lem – tit når vi 
er på an dre rej ser – læ ser op fra log -
bo gen,fyl des min de kar ret op med
dej li ge op le vel ser. Der er en helt sær -
lig glæ de ved at se i min de kar ret. 

Kom me hjem me fra glæ den
H. C. An der sen fore tog i alt 29 ud -
lands rej ser. Gen nem sin le ve tid var
H. C. An der sen på i alt 87 in den land -
ske rej ser og stør re ud flug ter. H. C.

An der sen var der for ef ter da ti dens
for hold me get be rejst, og han rej ste
me get ger ne. Ci ta tet “At rej se er at le -
ve” fin des i Mit Livs Even tyr

Ste det ly der i sin ful de ud stræk ning: 
"Den lyk ke li ge er faring har jeg gjort,
at alt, efter som kun sten og li vet er ble -
vet mig klarere, des mere sol skin er
der ude fra strøm met ind i mit bryst;
hvil ken vel sig nel se er ik ke op gå et for
mig ef ter tid li gere mør ke da ge. Ro og
for vis ning er kom men i min sjæl; en
så dan ro la der sig imid ler tid godt for -
ene med det vek slen de rej se liv; der
var en tid, jeg føl te mig så hårdt tryk -
ket og for pint her hjem me, at det at
være ude var idet mind ste en op hør
af at li de - det frem me de fik her ved en
fre dens glans, jeg fik det kært, og da
min na tur er at slut te sig let til men ne -
ske ne, der da igen gi ve til lid og hjer te -
lig hed, så føl te jeg mig ude vel og kom 
der ger ne."   
se:
http://www.jern ba ne si der.dk/
pa ge215.html

Kom me-hjem me fra-rej sen er en
sær lig slags rej ser. Det er rej ser, der
først og frem mest gi ver fri hed. Rej ser
kan gi ve fri hed. Det er no get med at
kom me væk, at kom me hjem me fra.
Hjem me kan man være om gi vet af
rig tig man ge krav og op ga ver, der he -
le ti den kal der på, at man be kym rer
sig. Den slags skyg ger over glæ den
ved hjem met. Man skal fak tisk ik ke ret 
langt hjem me fra, før kra ve ne og be -
kym rin ger ne for svin der – man kan jo
ik ke gøre no get ved dem li ge nu. Man
kan gøre, som man vil. Et gruk har
sagt no get om, at det gæl der om at
be fin de sig et sted, hvor man ab so lut
ik ke har no get at gøre. 
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En fi nes se ved kom me- hjem me-fra 
rej sen er at bli ve væk præ cis så læn -
ge, at man kan op le ve glæ den ved at
kom me hjem. Man kan nær me sig
hjem met med en sær lig æng ste lig -
hed. Er der nu sket no get, mens man
har været væk? Har der været ind -
brud?

Når man så træ der ind ad døren,
kan man op le ve den for tryl len de glæ -
de, der er ved at gen se al le si ne ting,
si ne rum. Det er, som om de står i et
nyt og smukt for mil den de skær, in den 
hver da gens krav igen ka ster sig over
en. 

Der er store ind i vi du el le for skel le
på, hvor let det er at kom me hjem me -
fra. Det kan kræ ve over vin del se at
kom me i gang med de an stren gel ser,
der er for bun det med at rej se. Det kan 
fak tisk være en kunst at kom me hjem -
me fra. Det kan kræ ve en del gid ning.
Man kan dri ves lidt af, at al le de an dre
og så er ta get af sted. Det er lidt træls
bare at være hjem me. Man bør ta ge
sig sam men. Det kan og så være en
tra di tion, hvor man kom mer hjem -
me fra, for di man ple jer at rej se sam -
men med el ler skal be sø ge nog le be -
stem te men ne sker. Man kan lok kes til
at rej se, for di man ger ne vil være
sam men med si ne børn el ler bør ne -
børn. Der kun ne sik kert skri ves en hel
ar ti kel om kun sten at kom me hjem -
me fra. 

Sam værs rej ser ne
Sam været på rej ser ne har vær di for
man ge. Her er der tid til sam vær.
50 % af dem, der rej ser, rej ser fak tisk
med børn og bør ne børn. Det er en
sne dig må de at for ø de sin for mue på,
så bør ne ne ik ke ar ver, men al li ge vel

får lidt glæ de af for mu en. Man af ly ser
de store fa mi li e fe ster og in vi terer i ste -
det børn og bør ne børn på en ferie –
må ske un der syd li ge him mel strøg.
Det kan være til stor glæ de for al le in -
vol vere de. De un ge fa mi li er er gla de
for at kom me af sted med bør ne pas -
nin gen, og de gam le er gla de for at
kun ne være sam men med de res fa mi -
lie. 

Hol der man som mer hus ferie el ler
ba de ho tels ferie,kan man mø de de
sam me men ne sker år ef ter år og glæ -
de sig over gen sy net. 

Sam været på pak kerej ser ne gi ver
sig selv. Det er her, man mø der de
jævnaldren de. Der er gan ske en kelt
ik ke man ge yn gre, der ta ger på na tur-
og kul tur rej ser uden for feri e sæ so -
nen. Man kan være ret sik ker på at
mø de jævnaldren de, men det er na -
tur lig vis al tid en chan ce, man ta ger,
men det er en enestå en de mu lig hed
for at kom me i kon takt med nye men -
ne sker. 

Det er ik ke helt så en kelt med sam -
været, hvis man er en lig og kom mer
på tur med en sam ling æg te par. Der -
for kan man over ve je de sær li ge
’sing le-rej ser’, som og så ret ter sig
mod se niorer. I den mere san se li ge
en de hører man om kvin der, der rej -
ser til syd li ge him mel strøg ef ter ro -
man ti ske even tyr, som de fin der i
Ægyp ten. Mæn de ne kan rej se til
Thai land og kom me hjem selv i en høj 
al der med yn gre thai lands ke kvin der
som æg te fæl ler. 

Sik ker heds rej sen
Der kan være utryg hed om kring rej -
sen. Den kan stil le flere fy si ske krav,
end man kan le ve op til, man kan



21

kom me til lan de med reg ler, man ik ke
ken der, og sprog, man ik ke for står.
Der for er tryg he den vig tig. Der er der -
for pak ket me gen tryg hed ind i pak -
kerej ser ne. På den an den si de er der
ik ke ret man ge så kald te ‘se nior rej ser’, 
hvor man kan bli ve klog på, hvor
store de fy si ske krav fak tisk er. Va ga -
bon drej ser, æl dre på høj sko le i ud lan -
det og Zi e be-rej ser er ste der, hvor
man kan være sik ker på kra ve ne. Va -
ga bon drej ser er som navnet si ger
van dre feri er, og det frem går for hver
rej se, hvor me get man skal kun ne gå
for at få glæ de af turen. Æl dre på høj -
sko le i Ud lan det har no get til svaren -
de. Hos Zi e berej ser er sik ker he den
ind byg get, da bureau et har spe ci a li -
seret sig i kur- og well ness rej ser. 

En sik ker feri e form er kryd stog tet,
hvor man bli ver trans por teret rundt i
en båd, der an krer op for skel li ge ste -
der i et om rå de, og hvor man selv har
helt styr på, hvor me get man vil ud -
sæt te sig selv for, el ler om man bare
vil bli ve på bå den og ny de turen. 

Bus rej sen kan og så ha ve ind byg ge -
de sik ker hed se le men ter i kraft af op -
sam lings ru ter, hvor man kan bli ve af -
hen tet tæt på ens ga de dør. 

I USA og Eng land har man sær li ge
ho tel ler – el der ho stels – der spe ci elt
hen ven der sig til æl dre. Det fæ no men 
ken der vi ik ke i Dan mark. Til gen gæld 
er der man ge ho tel ler, der re kla merer
ty de ligt for, hvor han di cap ven li ge de
er. 

Rej ser der styr ker 
selv fø lel sen
Det kan være lidt øm tå le ligt at ta le
om, at rej ser kan styr ke selv fø lel sen,
men vi ved det godt. At rej se kan net -

op om fat tes som et tegn på, at man
har råd, dvs. tid, pen ge og fy sik. Rej -
se li vet bi dra ger til at gøre en lidt mere
inter es sant i an dres og i hvert fald i eg -
ne øj ne. Det har vær di, for di man har
no get at for tæl le om - selv om det kan
være en kunst at for tæl le om si ne rej -
ser på en må de, der inter es serer an -
dre - med min dre man ta ler med no -
gen, der har været sam me sted. På en
rej se med ‘li ge sin de de’ f.eks. de man -
ge hob byrej ser kan man få be kræf tet,
at man er en af den ‘slags’. Man kan
være uhel dig og op le ve det modsat te.

Der er man ge flere 
slags rej ser
Un der min søg ning fandt jeg et utal af
for skel li ge rej se for mer, man kan be -
stil le sig til. Her er bare en lil le li ste til
in spira tion, når man sø ger på net tet. 

Køre selv rej sen - hvor man selv sør -
ger for bi ltrans por ten, mens re sten
kan være mere el ler min dre or ga ni -
seret. 

Hob byrej ser: Har man en hob by,
har man og så en rej se mu lig hed.
Golf-rej sen - her er man sik ker på at
kom me ud at spil le golf og mø de an -
dre golf spil lere. På brid ge-rej ser mø -
der man an dre kortspil lere. På op e -
rarej ser????

Cam ping-feri en kan man fin de
mere om på http://www.se nior cam -
ping.dk/, hvor de be døm mer de for -
skel li ge cam ping pladser ef ter, hvor
se nior ven li ge de er. Det sker ved at gi -
ve cam ping pladser ne et an tal ‘gangs -
ta ti ver’. 

Lang tids rej ser er en feri e form, hvor
man f.eks. ta ger til Spa ni en el ler Mal -
ta uden for sæ so nen og kan til brin ge
de kol de vin ter må ne der på feri e ste -
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der ne til en bi llig pen ge. Man ge mø -
des her hvert år. 

Kur sus rej sen kan være ud nyt tel se af 
de man ge til bud om op hold på pen -
sio nist højsko ler og al min de li ge
højsko ler. Man ge kur ser på af ten sko -
ler ne har rej ser ind byg get. 

Der er man ge, der la ver
rej ser til se niorer
Sø ger man på net tet ef ter ældrerej ser
sø ger man for gæ ves. Æl dre der rej ser
er ik ke æl dre. Inter net tet re a gerer kun
på be teg nel sen se nior el ler 50+’er.
Se nior rej ser skal man der for ik ke le de
læn ge ef ter, der er et kil de væld af rej -
se bureau er, der la ver se nior rej ser.
Der er en sær lig hjem me si de på net tet 
“http://www.se nior rej ser ne.dk” 

Den er ik ke sær lig pæn, men den gi -
ver et godt over blik over de man ge
rej se mu lig he der, der kan gem me sig
un der fæ no me net se nior rej ser. 

Det kan være lidt svært at se, hvad
be gre bet se nior rej ser dæk ker over –
for de lig ner det, jeg kal der gan ske al -
min de li ge rej ser, men det er nok, for di 
gan ske al min de li ge pak kerej ser for
mig net op er kul tur- og na tur rej ser,
der trods alt ad skil ler sig fra de mere
ung dom me li ge op le vel ses rej ser ved
dels ik ke at være ba de feri er i bør ne -
ven li ge om gi vel ser, dels ”ad ven -
ture-rej ser” præ get af vold som mere
fy si ske ud fol del ser: raf ting, bjerg -
bestig ning o.l.

Sms i ste det for of fent li ge bre ve

Fra og med næ ste år kan det me get
vel være slut med at mod ta ge bre ve
fra det of fent li ge med po sten. Der med 
for ven ter Øko no mistyrel sen, Dan ske
Re gio ner og KL, at stat, re gio ner og
kom mu ner år ligt vil kun ne spare et
tre ci fret mil lion be løb. Det te er en ud -
vik ling, som der fra flere si der ad vares
imod, idet der er en del æl dre, der
hver ken har com pu ter el ler mo bil te le -
fon.

Man gel på ho spi cepladser

Vi har få et flere ho spi cer med et par
hund re de pladser i alt, men 26.000
dan skere til brin ger hvert år de res sid ste 
tid på sy ge hus, hvor per so na let er eks -
per ter i syg doms be kæm pel se, men ik -
ke eks per ter i re la tion til dø den, skri ver
præ sten Paul Ze bitz Ni el sen.
Kil de: Kro nik ken, Kri ste ligt Dag blad
14.4.2009

Ro bot ter på ple je hjem met

Oden se går for an med at ind føre ro -
bot te kno lo gi en i ældreple jen og vil nu 
ha ve del i en tre mia. kr. stor pul je til
Ar bejds kraft Be sparen de Te kno lo gi.

“Før vi fik ro bot støv su gere, hav de
vi et sy ge fra vær på seks-syv pct. Nu
lig ger det på en-to pct.”, si ger le der af
Ple je cen ter Ryt ter ka ser nen i Oden se,
Lo ne Høj.

Ud over støv su ger-ro bot ten, har
gps-te kno lo gi en været brugt si den
2003, så de men te æl dre ik ke for svin -
der og kom mer til ska de el ler dør.
Men de te kno lo gi ske mu lig he der
ræk ker me get læn gere. Eks em pel vis
til et in tel li gent toi let sæ de, som bå de
skyl ler og luft tør rer bag de len. Det in -
tel li gen te toi let sæ de kan gøre det let -
tere for den æl dre at sæt te sig på toi -
let tet og rej se sig igen og kan spare
per so na le.
Kil de: Fy ens Stift sti den de 20.3.2009.
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Fra Klara’s køk kenkrog 
Jeg fin der fag græn ser me get
snæv re in den for det of fent li -
ge. Der er alt for man ge hen -
vis nin ger fra én grup pe til en
an den. En svag per son gi ver
op og bli ver hjæl pe løs, hvis
ved kom men de be fin der sig in -
den for sy ste met. 

Vi bli ver født som flok dyr. Vi den -
ska ben har ført til, at vi le ver læn ge.
Der for kan der kom me et tids punkt i
til værel sen, hvor en gam mel mis ter
”kon tak ten” ”nær været” til flok ken.
Flok ken har nem lig over ta get løs ning
af liv sop ga ver, er ble vet selv for val ten -
de, hvad der kan få gam le til at fø le sig 
over flø di ge. Den fø lel se kan der rå des 
bod på, ved at bru ge et evt. over skud
til at lære nyt og be stan dig være ”på
vej” i en ver den, der æn drer sig. 

Jeg me ner, at det er me get vig tigt at
gøre sig klart, at di a log er op nå e lig

men ne sker imel lem, hvis vi gi ver hin -
an den den for nød ne tid. Her er der
mang ler! Kor te be sked der, på bud,
for bud i en for trav let tid hin drer di a lo -
gen. Alt for tit tror vi at ha ve en vi den
om vore med men ne sker, som er rig -
tig.

Den må de vi ”tol ker” vore om gi vel -
ser på, er re sul tat er egen er faring.
Op vækst – kul tur har af gøren de be -
tyd ning for den må de, vi træf fer valg
på i til værel sen frem o ver. Of te har jeg
gjort mig tan ker om, hvor for en lærer
kan være en god under vi ser for børn,
og hvor for det of te går galt, når fag -
per so ner gi ver go de råd til gam le
men ne sker. Først da jeg selv blev
gam mel for stod jeg det! En lærer har
selv været barn en gang. Det, at være
gam mel har ik ke været prø vet. 

Æl dre for kræs ne 
til ældre bo li ger

Ca. 270 ældre bo li ger står tom me i de
fem stør ste dan ske by er. Står der
Volls mo se, Kon gens Eng ha ve el ler
Bi spe bjerg på ad res sen, el ler ly der
rum-an tal let på to, vil lej lig he den stå
ne derst på man ge ældres øn ske sed -
del. De tom me ældre bo li ger ko ster
knap 20 mio. kr. om året, for di kom -
mu ner ne hæn ger på husle jen, selv
om lej lig he den er ube bo et. Nu vil
kom mu ner ne prø ve at fin de yn gre le -
jere.
Kil de: Rit zau 14.2.2009.

Hjer te pak ker

Re gerin gen har ind ført pak ke for løb
for hjer te pa ti en ter. Pak ke for lø be ne
igangs æt tes in den årets ud gang og
skal sik re, at pa ti en ter hur ti gere kom -
mer igen nem et be hand lings for løb.
Så dan ne pak ker ken des al lere de fra
kræf tom rå det, der har be ty det, at pa -
ti en ter si den 2007 er kom met gen -
nem et hur ti gere og mere strøm li net
be hand lings for løb, hvil ket har været
med til at red de liv.

Kil de:
Læ ge mid de lin du stri fore nin gen
17.4.2009.
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En si de om testa men ter
Knud Ra mi an

Den nye ar ve lov kan være
svær at gennem skue. Den gør
det nem mere at be stem me
selv, men så skal der skri ves
testa men te. 

Det er der no gen, der har sat i sy stem.
”Mit testa men te” dæk ker over et År -
hu si ansk ad vo kat fir ma, som spe ci a li -
serer sig i testa men ter. Man kan fin de
rig tig go de op lys nin ger på de res
hjem me si de: 
http://www.mit testa men te.dk/in dex.html

Man ta ster på for hånd alle re le van te 
op lys nin ger ind på net tet, og så kan
man dels selv få et over blik over, hvad 
der har be tyd ning, men det for bere -
der også ad vo ka ten – som sparer en
mas se tid. Hjem me si den er la vet i
sam ar bej de med Ældre sa gen, så der
er en vis garan ti for, at kun dein teres -
ser ne er tænkt ind i de res me to de. 

Fra de mens nyt har vi lånt føl gen de: 

Liv stesta men tet – er en
af mu lig he der ne
Liv stesta men tet gør det mu ligt for den 
de men te at til ken de gi ve, at han ik ke
øn sker livs for læn gen de be hand ling i
til fæl de af, at han er uaf ven de ligt dø -
en de og ik ke selv kan til ken de gi ve sin
hold ning. Læ gen har i den ne si tu a -
tion pligt til at under sø ge, om der fore -
lig ger et liv stesta men te og ret te sig ef -
ter til ken de gi vel sen.

I liv stesta men tet kan den de men te
og så til ken de gi ve, at han ik ke øn sker
livs for læn gen de be hand ling, hvis han 
pga. syg dom, frem skre den al ders -
svæk kel se, ulyk ke, hjer testop el ler lig -
nen de er ble vet så svært in va lid, at
han varigt vil være ude af stand til at
ta ge vare på sig selv. Den ne til ken de -
gi vel se vil dog kun være vej le den de
for læ gen, hvis si tu a tio nen op står.

Man kan op ret te et liv stesta men te
ved at ud fyl de en for mu lar, der bl.a.
fin des på bi blio te ker, hos læ ger og på
ho spi ta ler. For mu laren skal re gi -
streres i liv stesta men tere gi stret, og det 
ko ster 50 kr.

Man kan og så op ret te et liv stesta -
men te på www.sund hed.dk.

Et ple je testa men te
er der i mod en for ud gå en de til ken de -
gi vel se fra den de men te om, hvil ke
øn sker han har for frem ti den ved -
røren de ple je, bo lig og om sorg, hvis
de mens syg dom men på et tids punkt
med fører, at han ik ke læn gere selv
kan gi ve ud tryk for dis se øn sker. Et
ple je testa men te er kun vej le den de.
Kom mu nen skal så vidt mu ligt ta ge
hen syn til øn sker ne i til ret te læg gel sen
af ple jen in den for de ram mer, der
gæl der i kom mu nen – her un der og så
øko no mi ske ram mer. Der er in gen
for mel le krav til op ret tel sen af et ple je -
testa men te og det skal ik ke re gi -
streres.

..... slut tes på side 26  →
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Bliv gam mel med
for stan den i be hold
Det er et slid
Hjer nen kan bli ve bed re med
al deren – spe ci elt på om rå der,
hvor man er god, og hvis man
hol der det ved li ge. 

Det er den go de ny hed i Hen -
nings Kirks bog: ”Med hjer nen 
i be hold”.

Jeg har kendt og sam ar bej det med
Hen ning Kirk i en men ne ske al der, så
det er ik ke no gen uvil dig an mel del se,
der kom mer. 

Hen ning Kirk har været på stu di e tur 
i nyt, svært til gæn ge ligt for sknings -
om rå de. Det vi ser sig i lø bet af bo gen
at være en klog tak tik med den slags
ture, hvis man vil hol de hjer nen i
form. Han er dybt op ta get af at fin de
svar på spørgs må let: Hvor dan er det
mu ligt at be vare for stan den, når hjer -
nen skrum per? Hen ning Kirk er ble -
vet dybt fa sci neret af hjer nen og den
vi den, man efter hån den har om dens
ud vik ling med al deren og hvad det
be ty der for os.

Den gam le hjer ne er en
sær lig slags hjer ne
Hjer nen æn drer sig me get med al -
deren. Det er ik ke bare un ge hjer ner,
der er ble vet æl dre. Men den æl des
ik ke bare. Den vil he le ti den æn dre sig 
i et for søg på at til pas se sig si tu a tio -

nen. Den bli ver lang som mere til at
mod ta ge og for ar bej de ind tryk. Det er 
der for, ti den kom mer til at gå hur ti -
gere og hur ti gere. På trods af det fin -
der hjer nen he le ti den på nye gen ve je
for at klare op ga ver ne. Hvis den stil les 
over for op ga ver! Hjer nens til pas -
nings evne ud vik ler sig med ud for -
drin ger – helst nye ud for drin ger. Den
gam le med ar bej der er må ske ik ke
slidt – kun ru sten. Ru sten skal ban kes
af.

Hjer nen er øko no misk. Den auto -
ma ti serer sig selv he le ti den. Jo mere
man øver sig, jo stør re auto ma ti sering 
– så hjer nen kan ta ge sig af an dre ting. 
Der for tæn ker vi ik ke så me get over,
hvor dan man hol der ba lan cen på en
cy kel el ler brem ser i en bil. Gam le er
go de og for sig ti ge bi li ster, hvis de er
ved de res ful de fem og kører til stræk -
ke ligt me get. Gam le færdig he der skal
hol des til stræk ke ligt me get i li ve - el -
lers dør de.

Der er ik ke skyg ge af tvivl om, at
mo tion er godt for hjer nen, og Hen -
ning Kirk stabler det ene ar gu ment fra
for sknin gen oven på det an det. Det er 
godt for hjer nens blod for sy ning, godt
for hip po cam pus, godt mod stress,
godt mod de mens, godt for do pa mi -
nen. Mo tion er bare godt. Jo flere
slags jo bed re.
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Mu sik er godt. Al ler bedst er den
mu sik, man la ver selv. Øver man sig
så me get, at man over ind lærer si ne
mu sikstyk ker, har man dem med sig
højt op i al deren – i bed ste fald og så
hvis man bli ver se nil.

Gør det, du er bedst til
Vi skal bli ve ved og ved og ved med
det, som vi er bedst til. Vi skal ind -
skræn ke os, men hol de det ved li ge og
fin de på smar te må der at kom pen sere 
for mang ler ne på. Men man skal ik ke
hol de sig til det kend te, man skal og så
he le ti den sø ge nye ud for drin ger, ger -
ne gen nem leg og spil el ler an det, der
sæt ter spæn din gen i vej ret og gang i
hjer nens til pas ning.

 Nok bli ver vi lang som mere, men til
gen gæld kan vi bli ve bed re til at ud vi -
de og bru ge den vi den og er faring,
som vi har op byg get i lø bet af åre ne.
Vores kog ni ti ve me ka nik for rin ges,
men vi for mår langt hen ad ve jen at
kom pen sere for det. Hjer nen er og så
fø lel ser – der en fø lel se knyt tet til en -
hver tan ke. Det ved han godt, men
det gem mer han sik kert til sin næ ste
bog.

Jeg kan sim pelt høre Hen ning ta le,
når jeg læ ser hans bog. Det skyl des
nok og så, at han er en me get brugt
fore drags hol der, og han har sik kert
holdt man ge fore drag om bo gen, før

den blev skre vet. Det gør, at bo gen på
trods af det van ske li ge em ne, hjer -
nen, ik ke er så svær at læ se – og dog.
Hen ning har al tid været en frem ra -
gen de for mid ler, og det er han og så
her – men han er det på en sær lig må -
de. Det er næp pe en bog man kan
for stå uden et ret grund læg gen de
kend skab til hjer nen og til kog ni ti ve
pro ces ser, men har man det, vil man
få op da teret sin vi den om, hvad der
sker i den aldren de hjer ne med den
vi den, man har fra det neuro kog ni ti ve 
felt. Skal man ha ve det ful de ud byt te
af bo gen, er det et slid, men det er jo,
hvad han fore slår.

Har man ik ke den ne grund læg gen -
de vi den – og jeg hav de ik ke helt nok - 
kan man ha ve glæ de af bo gen ved at
læ se de man ge op sum merin ger og de 
neuro lo gi ske be grun del ser for de go -
de råd, om, hvor dan man bedst hol -
der hjer nen i gang – man skal be -
svære sig. Det er ik ke en bog for træt -
te gam le.

Hen ning Kirk: Med hjer nen i be hold. 

Kog ni tion, træ ning og 
se nior kom pe ten cer. 

Aka de misk For lag, 
232 si der, 249 kro ner.

Knud Ra mi an
 

Den de men te kan godt i ple je testa -
men tet an føre, hvor han ger ne vil bo,
men det er alt så kun vej le den de for
kom mu nen. Der i mod kan han ik ke i
et ple je testa men te gi ve et for hånds -
sam tyk ke til at flyt te på ple je hjem på
et se nere tids punkt. Har den de men te 
ik ke hand le evne i be hold til at gi ve et

sam tyk ke til flyt ning i den ak tu el le si -
tu a tion, så kan han kun flyt tes ef ter
reg ler ne i ser vi ce lo ven om flyt ning
uden sam tyk ke.

De mens nyt 16-04-09 
ved Dor the Buss, Cand.jur., ph.d.

... fort sat fra side 24



Kom men de mø der
Te ma et er sta dig: De gam le som for bru gere

Ons dag den 9. sep tem ber
Sund og læk ker mad,
… når der skal pas ses på fed tet, suk keret og alt det an det. 

Kom med din sun de ste og læk re ste op skrift
Op læg ved Trau te Lar sen

Ons dag den 7. ok to ber (Be mærk da to en)
De gam le fe ster – el ler gør de? 
Har vi sta dig lyst/kræf ter/over skud til at fe ste?
Op læg ved To ve Holm

Ons dag den 11. no vem ber
Re cep tion kl. 16.30 -18.00  
i an led ning af FU AM’s 30 års ju bi læ um

Sted: Dag lig stu en 

i Lo kal cen ter Møl lesti en

Grøn ne ga de 10, År hus C

Tid: kl. 16.30 - 18.00
Der er mu lig hed for at kø be en varm ret i ca fe en ef ter mø det

(se kortskit se på bag si den af om sla get)

Stor høj Desk top
8627 2900



Opholdsstue

Parkeringskælder

Vestergade

fra Vester Allé og
Åboulevarden

Indgang

Her finder du FUAM

ensrettet

Møllestien
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Sek re tari a tet:

To ve Holm
Åkrogs Strand vej 43
8240 Ris skov
Tele fon 8617 9065
E-mail: to ve holm@webs pe ed.dk

Fore nin gens giro num mer er:
572-6646

Ved bank o ver før sel an ven des
kon to-nr. 1551-0005726646

CVR-num mer: 31509130
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