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De gam le voks ne har mere
be tyd ning end de res ar bejds kraft
FU AM har ta get del i Det Euro pæ i ske
år for ak tiv aldring og so li dari tet mel -
lem gen era tio ner ne, der nu rin der ud.
Året igen nem har vi få et at vi de, hvad
det be ty der: De gam le voks ne kan og
skal hol de sig ak ti ve (og helst bli ve i ar -
bej de). De skal hol de sig sun de - for al -
les skyld. Set med FU AM-bril ler må det
kal des en po si tiv ud vik ling, når sam -
fun det for al vor værds æt ter de gam le
voks ne som men ne sker med res sour -
cer, der kan an ven des, men året inde -
hol der en del para dok ser. Hvis vi er så
vær di ful de, må vi for ven te at der slås
løn ne de stil lin ger op spe ci elt til gam le,
så vi kan se, hvor me get vi er værd, el ler 
om vi bare skal være gra tis ar bejds -
kraft. Før det sker, bli ver det ik ke tro -
vær digt. 
    Ældre året rum me de alt så et klart
bud skab til de gam le voks ne. Der sy nes
ik ke at være no get bud skab til de yn gre. 
Er so li dari tet mel lem gen era tio ner ne
ik ke lidt me nings løst, hvis det kun gæl -
der den ene gen era tion? 
I FU AM har vi i efter året og i det te num -
mer af bla det valgt at støt te op om
ældre ven lig he den ved at dis ku tere te -
ma er om kring de gam les vær di. De
gam le går for rest gen nem li vet. De er
på godt og ondt for bil le der. To ve Holm
de ler i sin ar ti kel si ne tan ker over, hvil -
ken be tyd ning for bil le der har haft i
hen des liv. Vi ved godt, at gam le voks -
ne - som i H.C. An der sens even tyr –
sid der på de store pen ge kas ser, men
må ske er de ri ge på me get an det? Det
be ly ser Lis bet Thoren dahl i ar tik len om
de ri ge gam le
.    Hel le Snell an mel der under sø gel sen
”Ef ter ar bejds li vet”, som er sam ta ler

med 50 gam le dan skere. Det er en ved -
kom men de bog, og så for yn gre, men
må ske er det al li ge vel ”et so fastyk ke” af 
en lidt for sol fyldt al der dom. Sam me
mis tan ke sni ger sig ind ved læs ning af
en om fat ten de inter vi ew-under sø gel se
af æl dre i for skel li ge al ders grup per der
gen ta ges over åre ne. Den på vi ser, at de 
gam le gen erelt er ble vet bå de mere
selv hjulp ne, sun dere og gla dere end de 
var for 10 år si den. Men gæl der det for
al le, når vi ved, at der er stor og sti gen -
de ulig hed i sund hed og over le vel se?
Knud Ra mi an an mel der ”Fa mi li e fred”
- en bog om yn gre voks nes pro ble mer
med de res gam le for æl dre. Den bog vi -
ser, hvor pro blem fyldt re la tio ner ne til
for ældre ne kan være. 

For år 2013 i FUAM: 

Nye vær di er og 
nye mø de for mer
De gam les vær di er sta dig vores te ma.
På mid ter si der ne kan du læ se om for -
årets mø der. Em ner ne spæn der vidt og
er valgt, for di vi er en ga gere de i dem.
Må ske ud vik ler vi lidt på mø de for men
ved at eks peri men tere med sam ta le-sa -
lo ner. En sam ta le-sa lon læg ger vægt
på sam ta ler ne mel lem men ne sker om
et fæl les te ma. Det pas ser fint til det,
der sker i FU AM. Vi prø ve de en sam ta -
le sa lon af på mø det om gen era tions so -
li dari tet i no vem ber. Der var mødt
man ge men ne sker, og vi fyld te godt op
i ca fe en. Der var al min de lig til freds hed
med for men, og der kom go de for slag
til for be drin ger - så det er sik kert ik ke
sid ste gang, at vi eks peri men terer med
mø de for men.
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De gam le går al tid for an
Te ma: De gam les vær di 

Af Tove Holm

De gam le går al tid for an.
Uan set om vi vil det el ler ej, er
vi rol le mo del ler–først og frem -
mest i for hold til vores børn.
Hvad har vi selv ta get til os fra
vores rol le mo del ler?
Hvad vil vi ger ne gi ve vi dere?

Min  ti tel er “De gam le går al tid for -
an”, men jo mere jeg har tænkt over
det i den sid ste tid, des mere er jeg ble -
vet i tvivl. Det er en gam mel sand hed,
at gen era tio ner ne står på skuldre ne af
hin an den, men på man ge om rå der er  
det de un ge, der går for an. Jeg me ner
snarere, at un ge og gam le skif tes til at
gå for an, at vi føl ges ad, lidt for skudt.

Selv om vi er rol le mo del ler for vores 
børn, er det der for ik ke det, jeg vil be -
skæf ti ge mig mest med. Det er da
svært at vi de, hvad bør ne ne har ta get
til sig af det, vi ger ne vil le gi ve vi dere.
Det er snarere bør ne ne, der kan be -
døm me, hvad de har ta get til sig. Én
ting ved jeg med sik ker hed: Det lyk ke -
des ik ke for mig at gi ve rol len som ik -
ke-ry ger vi dere, selv om jeg al drig har
rø get. Det si ger no get om, at vi ik ke er
ale ne om at være rol le mo del ler – bør -
ne nes kam mera ter i og uden for sko -
len er det må ske i hø jere grad i de un -
ge år. Må ske kan nog le for æl dre være
så stær ke, så mora li seren de el ler for -
døm men de, at bør ne ne føl ger dem i

ste det for kam mera ter ne, men jeg
tror, det er sjæl dent.     

Min mor
Jeg vil for tæl le lidt om, hvem jeg har
haft som rol le mo del ler og be gyn de
med, hvad mi ne ”mød re” har gi vet vi -
dere til mig.

Min mor dø de, da jeg var ti år – det
var sør ge ligt, for jeg var me get knyt tet
til hen de, men jeg kan ik ke la de være
med at tæn ke på, at jeg fik to mød re
som rol le mo del ler, og jeg har be nyt tet 
mig af dem beg ge to. Min mor var bå -
de fuld af hu mor og ret auto ri tær. Hun 
hør te til dem, der kun ne op dra ge
børn bare ved et blik. Vi fik tid ligt plig -
ter, og vi drøm te ik ke om at dis ku tere,
om det var ri me ligt el ler ej, men jeg
har al drig været i tvivl om hen des
kær lig hed. Plig ter ne be tød og så, at vi
lær te me get prak tisk, som jeg li vet
igen nem har kun net bru ge, og min
mor lær te mig, skønt jeg kun var en lil -
le pi ge, at jeg skul le sør ge for at bli ve
uaf hæn gig af an dre og selv ta ge stil -
ling til, hvad jeg vil le og ik ke vil le.  I
man ge år – og så ef ter at jeg blev vok -
sen – tænk te jeg, hvis jeg var i tvivl el -
ler i en van ske lig si tu a tion: ”Hvad vil le 
Mor ha ve gjort?”

Jeg var så hel dig at få en ple je mor,
og hun var helt an der le des, me get
mild og blid, og hun hav de den op fat -
tel se, at børn skul le op dra ges ved, at
man tal te med dem og vi ste dem til lid. 
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I al sin blid hed var hun for mig og -
så en auto ri tet, og jeg hav de så stor 
re spekt for hen de, at jeg i vir ke lig -
he den ik ke kun ne ta le med hen de
om ting, der gik mig på, men hun vi ste 
mig en vej til den op dra gel se, jeg ger -
ne vil le gi ve mi ne børn – det blev en
blan ding af mi ne to mød res op fat tel ser.

Hus mo deren
Jeg har været så hel dig at få an dre go -
de rol le mo del ler. Ef ter sko len valg te
jeg at kom me i hu set, og den hus mor,
som op lær te mig, var dyg tig og me get
frem skridt sven lig. Det var en stor hus -
hold ning med 4 børn og en karl på
kost. I en tid med ra tio nering lær te
hun mig, hvor dan man klarer sig ved
at bru ge de ting, man har til rå dig hed,
og hun lær te mig en hel mas se om
plan læg ning af hus ar bej det og om
kost og er næring. Jeg blev kun et
halvt år i hu set, men det, jeg lær te,
kan jeg sta dig bru ge. 

Da jeg var rol le mo del
Da jeg fik min egen hushold ning, hav -
de jeg i en del år un ge pi ger til hjælp
med hushold ning og bør ne pas ning.
Den gang var det et krav, at man først
skul le ha ve været et år i hu set, før
man kun ne sø ge ind som sy geple je e -
lev. En af pi ger ne fra den gang be søg -
te mig i som mer – 45 år se nere. Hun
for tal te, at det år i hu set hav de æn dret
he le hen des til værel se. Hun var stærkt
ord blind, var gå et ud af sko len ef ter 6.
klas se og kun ne hver ken skri ve el ler
læ se. Hun var op dra get og så for den
tid eks tremt auto ri tært – måt te ik ke si -
ge du til si ne for æl dre, men kun til ta le
dem som Mor og Far – og var usik ker

og selv uds let ten de. Men hun var in tel -
li gent, hav de et godt hån de lag, var al -
tid iv rig ef ter at lære og gjor de al tid sit
yder ste. Jeg blev me get glad for hen -
de. Ef ter et år hos mig fik jeg hen vist
hen de til en efter sko le for ord blin de.
Ved be sø get i som mer kun ne hun for -
tæl le, at hun bå de hav de få et en ud -
dan nel se og nu hav de en blom stren -
de virk som hed. Jeg mød te en dej lig,
selv sik ker kvin de i mid ten af halv -
tredser ne, som sag de: ”Du lær te mig
så me get – og jeg gør sta dig kø le ska -
bet rent så dan, som du lær te mig det”.

Jeg fandt rol le mo del ler i
mit ar bej de
Jeg har været me get hel dig ar bejds -
mæs sigt. Når jeg ser på si tu a tio nen for 
de un ge i dag, er det værd at be mær -
ke, at jeg al drig har prø vet at være ar -
bejds løs. Jeg var og så hel dig på en
an den må de. Jeg kom som 17-årig til
at ar bej de i For varings an stal ten i Her -
sted ve ster – den gang hed det psy ko -
pa tan stal ter ne – og le der ne, der var
læ ger og psy ko lo ger, var inter es sere -
de og in vol vere de i al le de nye frem -
skridt in den for kri mi nal vi den skab og
so ci alp sy ki atri og –psy ko lo gi. Jeg var
sek re tær for re ser ve læ ger ne, og da
jeg var så ung, op for dre de de mig til at 
spør ge om alt det, jeg hav de brug for
at vi de. For mig blev det ik ke kun til et
nyt syn på kri mi nel le og de res re so ci a -
li sering, men og så til en stør re for stå -
el se af be gre bet to leran ce.

Fa mi li e vej led ning
Se nere fik jeg ar bej de som fa mi li e vej -
le der i Kø ben havns Bør ne værn, og
der kun ne jeg bru ge alt det, som jeg
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hav de ta get til mig fra mi ne rol le mo -
del ler i Her sted ve ster og se nere på et
psy ki atrisk ho spi tal, hvor fa mi li e be -
hand ling var no get helt nyt. Der hav -
de jeg igen det held at bli ve sek re tær
for en af vores frem skridt sven li ge psy -
ki a tere, Hen rik Hoff me y er. Som ny -
an sat i Kø ben havns Kom mu ne del tog 
jeg i et kur sus, som gan ske vist kun
vare de i tre må ne der, men hvor der
var frem ra gen de under vi sere som
Han ne Rein toft og Met te Ko fo ed
Bjørnson. De blev nye rol le mo del ler,
som lær te mig al tid at vi se re spekt
over for de kli en ter, der hav de brug
for min hjælp.

Den gang var det yd my gen de at sø -
ge hjælp i en so ci al for valt ning, og
man kun ne kun gi ve hjælp til det al ler -
mest nød ven di ge. Fa mi li e vej led ning
var tænkt som en fore byg gen de hjælp 
til bør ne fa mi li er, så man kun ne und gå 
de man ge an brin gel ser af børn.

Man ge af de er farin ger blev brugt i
den se nere bi stands lov, og på den
må de kan man si ge, at vi gik for an,
men jeg var al li ge vel no get be kym ret,
da det vi ste sig, at det for nog le hel dig -
vis ik ke læn gere var yd my gen de at sø -
ge hjælp, men at nog le un ge så frem
til de res 18 års fød sels dag, så de hav -
de ret til at få hjælp.

Ba lan cen mel lem ret ten til at få
hjælp uden at fø le sig yd my get og øn -
sket om at ud nyt te de so ci a le go der
må være em ne for et helt an det op -
læg.

Ven ner ne
Li vet igen nem får vi nye rol le mo del -
ler. Her tæn ker jeg på de ven ner, vi
mø der, som gi ver os nye tan ker. Men

det hand ler sta dig om, at an dre er rol -
le mo del ler for os. Hvor dan vi er rol le -
mo del le for an dre, ved vi nok ik ke al -
tid. An der le des med vores børn i for -
hold til os.

Bør ne ne bru ger ikke det,
vi ger ne vil le lære dem
Vi præ ger vores børn li ge fra de res
før ste tid, og de har i de før ste år en
ud strakt til lid til, at de res for æl dre ved
bedst og gør det rig ti ge, men al lere de i 
te e na ge al deren bli ver vores børn klar
over, at vi ik ke dur som rol le mo del ler,
men at for æl dre som re gel er helt for -
ker te, og de læg ger ik ke skjul på de res
me nin ger. Ef ter al le trængs ler ne med
te e na gere kan vi glæ de os over, at
vores voks ne børn har brug for nog le
af vores er farin ger, når de etablerer
de res eg ne hjem, og når de får børn,
glæ der vi os til at de le al vores vi den
og er faring med dem. Men der ta ger vi 
fejl. Ef ter de res me ning fik vi børn i
ste nal deren, og er farin ger ne fra den
tid kan man i hvert fald ik ke bru ge i
dag.

Ung doms o prøret sat te sig i os
I slut nin gen af tres ser ne og i halv -
fjerds er ne var det be stemt ik ke de
gam le, der gik for an, men jeg er sik ker 
på, at man ge af os lær te en mas se af
de un ge. Jeg hav de tit en fø lel se af, at
jeg var født i en for kert gen era tion og
hel lere vil le ha ve været i næ ste gen e -
ra tion.

Men det er vel helt rig tigt, at vi li vet
igen nem lærer af hin an den, og det er
der for, jeg me ner, at un ge og gam le
føl ges ad, snarere end at vi gam le går
for an. 
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Lær te bør ne ne det med at
sæt te græn ser?
Vi sat te græn ser for vores børn – nog -
le sat te dem lidt for hård hæn det rent
bog sta ve ligt. Er der no get om, at
vores voks ne børn har svært ved at
sæt te græn ser for de res børn? Til gen -
gæld tror jeg, at de er gan ske go de til
at sæt te græn ser for de res for æl dre.

Der er for skel på små og
store bør ne børn
Det si ges, at bør ne bør ne ne er li vets
des sert. Jeg vil ha ve svært ved at be -
skri ve den øm hed og lyk ke, jeg har
følt, hver gang jeg har stå et med et lil le 
nyt bar ne barn i ar me ne. Det er sket
fire gan ge for mig. Jeg har og så været
så hel dig at være me get sam men med 
mi ne bør ne børn, oven i kø bet gen -
nem man ge år, for di der er stor al -
ders for skel på mi ne børn. Så læn ge
de var små, kun ne vi de le så me get,
for tæl lin ger, op læs ning, spil og man -
ge an dre ting. Men vores elektro ni ske
tids al der har æn dret no get i for hol det
mel lem bed ste for æl dre og bør ne børn.
I lø bet af gan ske kort tid bli ver sam -
været æn dret, når mo bil te le fo nen og
com pu teren vin der ind pas, for så bru -
ger bør ne ne en me get stor del af de res 
fri tid på at sms’e el ler hol de kon takt
med al le kam mera ter ne på Fa ce bo -
ok. 

Mit yng ste bar ne barn er 10 år, vi
ses jævn ligt og hol der me get af hin an -
den. Tid li gere kun ne hun rig tig godt li -
de at spil le spil med mig – det var som
re gel mig, der tab te. Jeg kun ne godt
le ve med, at hun en dag sag de, at hun
ik ke læn gere hav de brug for, at jeg læ -
ste op for hen de, for: ”Jeg kan selv læ -

se”. For et par år si den fik hun et Nin -
ten do-spil, og det var lidt trist, at hun
ef ter den tid kun sjæl dent hav de lyst til 
at spil le med mig. 

Vores bør ne børn hjæl per os med
ven lig over bæren hed, når vi har pro -
ble mer med mo bil te le fo nen el ler com -
pu teren – så i den for bin del se er vores
funk tion som rol le mo del mest at vi se
dem, at vi ger ne vil stå ved vores
mang len de ru ti ne el ler kend skab til al
den nye elektro nik.

Kær lig he den mel lem for æl dre,
børn og bør ne børn er der ik ke no gen
grund til at sæt te spørgs måls tegn ved.
Den eks i sterer uan ta stet af de me -
nings for skel le og kon flik ter, der vil op -
stå gen nem til værel sen.

Hvad vil vi ger ne give vi dere?
Jeg vil ik ke gen era li sere, men nø jes
med at si ge no get om, hvad der har
været vig tigt for mig at gi ve vi dere til
mi ne børn: 

Li ge fra be gyn del sen vil le jeg ger ne
gøre mi ne børn til selv stæn di ge men -
ne sker. Det kan man be gyn de på me -
get tid ligt ved at la de dem få lov til at
ud fol de sig og prø ve alt det, som et lil -
le barn ger ne vil. Vi kan og så vi se dem 
til lid, efter hån den som de vok ser til.

Jeg vil le og så ger ne lære dem at
være an svar li ge bå de for sig selv og
for det sam fund, de er en del af. Jeg
vil le være ked af at med vir ke til, at en
ny gen era tion vok se de op som egoi -
ster.

Først og frem mest vil le jeg gi ve dem 
om sorg og kær lig hed, for jeg tror på,
at det, som vi gi ver bør ne ne, vil de gi -
ve vi dere til de res børn. Jeg tror, de
fle ste for æl dre ger ne vil gi ve de res
børn kær lig hed – uden at mis for stå
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De gam le er ri ge
Af Lis bet Thoren dahl

Det er et te ma, der har været
dis ku teret i FU AM her i efter -
året og et te ma, der jævn ligt er 
frem me i med i er ne i en el ler
an den form.  Påstan den går
mest på det øko no mi ske, men
grup pen "mis un des" og så for
det go de liv, de har, med oce a -
ner af tid til eget for brug. 

“De gam le" i over skrif ten kun ne be -
ty de al le pen sio ni ster. I så fald hol der
påstan den ik ke. Jeg vil hel lere se ud -
sag net i for hold til en me get bred
grup pe af mid del klas se dan skere i de
før ste 10-20 år af de res pen sio nist tid. 
Jeg til hører selv grup pen, og vil der for
i cau seri et neden for bru ge be teg nel -
ser ne "vi" og "os". 

Den fore tag som me 
gen era tion af æl dre 
I de man ge so ci a le sammen hæn ge,
hvor vi æl dre mø des – uan set om det
er i det fri vil li ge ar bej de, til bin go, i bi -
o graf klub ber, til kir ke kaf fe el ler fore -
drag - snak kes der me get om, hvad de 
en kel te fore ta ger sig i dag lig da gen.
Det kan være no get med bør ne bør ne -

ne el ler med hu set og ha ven, men det
hot te ste sam ta le em ne – nok især
blandt vi kvin der - er, hvad vi er op ta -
get af, hvad vi har gang i, hvil ke bø ger
vi har læst, hvil ke TV-ud sen del ser vi
ser og hvil ke rej se- og kul turople vel ser 
vi på det se ne ste har haft. Det er "in" at 
ha ve no get at by de ind med på dis se
om rå der. Nog le gan ge bli ver det des -
vær re bare til op rems nin ger, der ik ke
gi ver yder li gere an led ning til sam ta le,
men an dre gan ge in spirerer be ret nin -
ger og sam ta ler an dre til at gøre det
sam me.  

Den ak ti ve og op da tere de
gen era tion af æl dre
Og så når vi er sam men med vores
børn og de res fa mi li er, snak ker vi om
det liv, der er vores. Vi er ik ke som
vores for ældre ge nera tion af pen sio ni -
ster, der mest hav de de hjem li ge
sysler at be ret te om. Vores iver ef ter at 
være fore tag som me og op da tere de
gør, at vi gam le ind i mel lem kan ha ve
en for nem mel se af, at vi på vis se om -
rå der er mere med på de ny e ste kul -
turel le be gi ven he der, end vores børn i 
de res trav le ar bejds- og bør ne fa mi li e -
liv er det. Vi sy nes – man ge af os – at vi 

det som for kæ lel se og over be skyt tel -
se. Hvis det lyk kes os at gi ve bør ne ne
den bal last, bli ver ver den et bed re
sted at le ve i.

Fra ma nu skrip tet til et 
FU AM MØ DE 
12. sep tem ber 2012
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har et ind holds rigt pen sions liv. Vi rej -
ser til fjer ne lan de og ta ger på kryd -
stogt til Nord kap. Det vi har at for tæl -
le, op le ver vi, er mere inter es sant for
vores børn at høre på, end den gang
vores for æl dre – når det gik højt –
kom hjem og for tal te om rej sen til
Gar da sø en. Det kan nok være ret tri -
vi elt for den yn gre gen era tion at høre
de res for ældres op rems ning af alt det, 
de res ka len dere er fyldt med – og de
op le ver nok og så som me ti der for -
ældre ne som kon kur ren ter på no get,
der egent lig til kom mer dem, nem lig at 
være for mid lere af det nye og inter es -
san te.  Vores børn hu sker må ske,
hvor dan vi, da de var børn, kom hjem 
til vores for æl dre med alt det nye, og
hvor dan de gam le med store und ren -
de øj ne så på vores liv, vores mu lig he -
der og vores store spring ind i den nye
tid. Vores børn har ik ke sam me mu lig -
hed for at du pere os, og det er egent lig 
synd for dem.

Glans bil le det af os
Æl dre Sa gens pje cer og i rej se fol dere
for pen sio ni ster er vi karak teri seret
som ung dom me li ge og med øjne, der
for vent nings fuldt sku er ud i en strå -
len de og op le vel ses rig frem tid. Et bi -
lle de, der på én måde pas ser os me get 
godt - vi bry der os ikke om, at bli ve
karak teri seret med rol la tor og ud tråd -
te sko, men bi lle det er på den an den
side kval men de, ud ven digt. Vi ved jo
godt, at det i mor gen kan være os, der
ikke læn gere kan tage an svar for os
selv. Vi øn sker at ud sky de den uaf -
ven de li ge og me get lidt esti mere de al -
der dom og øn sker at bort le de op -
mærk som he den fra, at vi stort set alle
har ska van ker af en el ler an den art, og 

inde bag fa ca den mær ker for an drin -
ger, der har med den kom men de al -
der dom at gøre. På den an den side
ken der vi årti ef ter årti flere og flere
90-åri ge, der fut ter rundt i nærom gi -
vel ser ne i de res små mil jø ven li ge bi -
ler. Så hvor for ikke se lidt frem ad og
håbe på, at ak ti vi te ter ne gør sit til, at
man har den lange bane for an sig?

Vi er man ge
De store år gan ge fra 1940’er ne, det er 
os, og ulem per ne ved at være så man -
ge er, at vi fyl der i land ska bet, på ve je -
ne, i kø er ne. Vi fum ler ved kas ser ne i
su per mar ke det og kører ef ter for hol -
de ne og vores al der på ve je ne - lang -
som mere end den yn gre gen era tion
og er ind imel lem til ir ri ta tion for dem.
Vi er upro duk ti ve og de med i cin ske
ud gif ter på os er ko los sa le. Vi har pen -
ge på ki ste bun den, si ges det, men er
for næri ge til at sæt te dem i om løb. –
Men for de le er der også ved, at der er
man ge af os. Vi er i fo kus for folk, der
ger ne vil tje ne pen ge på os. Der ar ran -
geres inter es san te rej ser, hvor der ta -
ges hen syn til, at vi ikke er 20 læn gere.  
Der fin des et utal af be skæf ti gel ses- og 
ak ti vi tet stil bud – og selv som ar bejds -
kraft – gra tis na tur lig vis - er vi efter -
trag te de. Vi dan ner selv store netværk 
med ak ti vi te ter, der op fyl der man ge
af vores be hov. Vi er ikke for in gen -
ting børn af "fore nings Dan mark" med
stor mø de virk som hed og so ci alt sam -
vær mel lem folk med fæl les inter es ser
- og man ge fæl les inter es ser, har vi
pen sio ni ster. Vi har for nø jel se af sam -
været med hin an den, vi har så me get
fæl les gods at dele og så me gen vi den
og er faring at føre be ri gen de sam ta ler
på bag grund af.
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Vi fø ler os rige – man ge af os
Der er man ge gode grun de til, at vi
op le ver, at vi har en rig pen sio nist til -
værel se - helt an der le des end den, vi
hu sker, vores for æl dre hav de. Vi er
ikke en gen era tion som dem, der i de -
res sene al der hav de nok i at pas se
hus og have – og el lers slap pe af i læ -
nesto len for an TV ap para tet. Vi er an -
der le des, vores liv har for met os an -
der le des. Vi har stort set alle m/k haft
løn net ar bej de uden for hjem met. Vi
har man ge af os en an den fart i krop
og in tel lekt end gen era tio nen før os
hav de. Vi er ikke vant til så me gen tid
til egen dis po si tion og be trag ter i al -
min de lig hed ikke ar bej det i hus og
have som en fuld tids be skæf ti gel se. 
Der for er det for man ge af os for bun -
det med det gode liv at være be skæf ti -
get med no get, der for den en kel te er
me nings fyldt og ud for dren de på en
an den måde.

Er vi gam le anno 2012 en
rig og hel dig gen era tion? 
Af den grup pe pen sio ni ster, som ar -
tik len her om hand ler, er jeg ik ke så

me get i tvivl om, at man ge vil si ge:
"Ja, vi har haft me get gun sti ge øko no -
mi ske be tin gel ser i vores etablerings -
perio de. Vi har nydt godt af in fla tio -
nen. Vi fik etableret os i gun sti ge øko -
no mi ske ord nin ger. Vi kom med i
efter løn nen og fik mu lig hed for at gå
tid ligt på pen sion." Det sid ste var ik ke
vores mind ste held, kan jeg til fø je.
Ved – som man ge af os gjor de – at gå
på efter løn som 62-åri ge, har vi haft
res sour cer til at ska be os en 3. al der
med pi len op ad med op le vel ser, ud -
for drin ger og et for brug, der er stør re
end no gen gen era tion før os har haft. 

DE GAM LE ER RIGE!
Min hold ning er, at de fle ste af os nu -
tids mid del klas se pen sio ni ster op le ver
at ha’ et ret til freds stil len de pen sio -
nist liv, hvor vi og så på det øko no mi -
ske om rå de har god ba lan ce mel lem,
hvad vi har lyst til, og hvad vi har råd
til – der for er min konklu sion – ja, de
gam le er ri ge.

Det en kle ste råd til styr kel se af hjer ne
og krop: Brænd hver dag så man ge
ka lori er af, som du kan over kom me!
”Skrald, an de brød og fe je kost” er tit -
len på et lil le fint hef te ud gi vet af Aar -
hus Kom mu ne. Hef tet  gi ver in spira -
tion til, hvor dan man langt hen i li vet
kan ud nyt te sin egen hver dag til  at

styr ke sin krop. Hef tet si ger, at vi har
brug for styr ketræ ning, ba lan cetræ -
ning, ko or di na tions træ ning og  kon -
di tions træ ning . Hef tet lig ger på lo kal -
cen tre ne, men kan og så fin des på 
www.aar hus.dk/en kel-ude tra e ning.  
Der er brug for ud vik ling af langt flere
øvel ser til hver dags brug. 

Nyt om det sun de liv
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Den rare nabo Høgs berg kan godt lide børn,
og der kom mer man ge og be sø ger ham

                      Hans Lud vig Lar sens il lu stra tio ner 
Il lu stra tio ner ne i det te num mer hand ler om sam spil let mel lem gen era tio ner ne. 
Det er at ter en gang kom men tarer til te ma et om ak tiv aldring og so li dari tet mel -
lem gen era tio ner. 
Bi lle der ne er hen tet fra Hans Lud vig Lar sens hef te: ”Børns hver dage” ud gi vet af
Kunst klub ben 1978. 
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Ef ter ar bejds li vet
 Af  Hel le Snell

De se nere år har set gan ske
man ge ud gi vel ser med fo kus
på den aldren de be folk ning.
Ældres dår lig dom me, ældres
res sour cer, de øko no mi ske og
sam funds mæs si ge kon se -
kven ser af det vok sen de an tal
æl dre etc. 

De fle ste er skre vet af yn gre men ne -
sker, og det hører sta dig væk til sjæl -
den he der ne at fin de forsk ning om
aldring og al der dom, hvor de gam le
selv kom mer til or de.

Ef ter ar bejds li vet – For tæl lin ger om 
dét at bli ve æl dre er en und ta gel se og
som så dan sær de les vel kom men. 

50 for tro li ge sam ta ler
Bo gen er en te ma tisk præ sen ta tion af
50 gam le og æl dre men ne skers op le -
vel ser af egen aldring og al der dom.
De to for fat tere har rejst land og ri ge
rundt, ført sam ta ler af 1-2 ti mers
varig hed med 50 pen sio ni ster i al -
deren 68-90 år i dis ses eget hjem.
Hver af de gam le er ble vet be søgt og
inter vi e wet 2-3 gan ge med nog le må -
ne ders inter val. I syv ka pit ler kom mer
vi om kring de vig tig ste te ma er i pen -
sio ni ster nes liv - krop pens for fald,
hjem mets be tyd ning, lyk ke og til freds -
hed, mænds og kvin ders for skel li ge
må der at bli ve gam mel på, ven ska -
bers be tyd ning, hvad der gi ver me -
ning i hver da gen og tan ker om den
sid ste tid. 

Hvert ka pi tel rum mer et væld af
inter vi ew ci ta ter og præ sen terer en -
kel te gam le mere ud før ligt. I et lige -
fremt og til gæn ge ligt sprog per spek ti -
veres te ma er ne. Ka pit ler ne ind le des,
for bin des og sammen fat tes på ind -
sigts gi ven de og be ga vet vis af for fat -
ter ne. Det si ger næ sten sig selv, at så -
dan ne inter vi ews, der har karak ter af
lange for tro li ge sam ta ler med et re la -
tivt lil le an tal men ne sker, le verer en
helt an den slags ind sigt i og for stå el se
for al der dom mens vil kår end den, der 
til ve je brin ges ved hjælp af scoring af
et stort an tal spør ge ske ma er. Og det
er en stor kva li tet.

Fra de små tings be tyd ning 
til tro en og dø den
Den ne læ sers ynd lings ka pi tel er det
om et hjems og tin ge nes for skel li ge
be tyd ning for for skel li ge slags men ne -
sker. Inter vi e wer ne har spurgt de gam -
le om, hvil ke tre ting der be ty der mest
for dem og hvor for. Og - har du en fast 
stol? Små, til sy ne la den de hver dags lig -
he der og sær he der som f.eks. ik ke at
vil le smi de no get ud, sæt tes i per spek -
tiv og får en ny be tyd ning, nem lig
inde fra. Der er en sam men hæng mel -
lem hjem mets ind ret ning og hvor dan
man agerer i ver den. Li vets for tæl lin -
ger af spej ler sig i de ting, man om gi ver 
sig med. Så dan ne tan ker er ved kom -
men de og in spirerer til re flek sion.

Det bi dra ger til bå de ind le vel se og
tro vær dig hed, at for fat ter ne ik ke hol -
der sig selv uden for, men  be skri ver
de res eg ne ob ser va tio ner og be tragt -
nin ger ude i hjem me ne, f.eks. be -

Bo gan mel del se

fortsættes på side 17
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FU AM's mø der i Klo ster ca fe en

Forår 2013

FU AM’s tema er

De gamles værdi
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9. ja nu ar 
Ung doms dyr kel sen i al der dom men
Arr. To ve Holm

Der er al min de lig enig hed om, at sam fun det er præ get af ung doms dyr kel se. Selv 
po li ti kere skal helst være un ge men ne sker. Hvem er det, der dyr ker ung dom -
men? Del ta ger de gam le li ge så me get i dyr kel sen af ung dom men som re sten af
sam fun det? 

13. fe bru ar: 
Gam le mænd og kvin der i ti dens nye rol ler
Arr.: Lis bet Thoren dal - Ir ma Mag nus sen

Der har været ryk ket i køns rol ler ne si den 60’er ne. Det har sat et vist præg og så
på de æl dre gen era tio ner. Nu be gyn der 60’er gen era tio nen  og så  at gå ind i de
ar bejds frie ræk ker.  Hvad  be ty der æn drin ger ne i kvin de- og mand erol ler ne for
li vet i al der dom men? 
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13. marts 
Kul tur mø der og di a lo ger i al der dom men 
Arr. Kir sten Trol le gaard Jør gen sen  og Hel le Snell

Hvad sker der på sam fun dets vej mod et mul ti-kul turelt sam fund? 
Der sker en sta dig sti gen de op de ling af sam fun det i kul turel le lag/ seg men ter bå -
de blandt de gri se far ve de og de ku lør te? Hvor dan ser det ud med op de lin gen
blandt de gam le?  Hvad be ty der den? Hvil ke mu lig he der for di a log er der? 

10. april: 
Hvad gi ver gen era tio ner ne hin an den i det fri vil li ge ar bej de? 
Arr.: Trau te Lar sen

Flere og flere ar bej der fri vil ligt i al le al ders grup per. Er det fri vil li ge ar bej de og så
al der sop delt? Kan det fri vil li ge ar bej de byg ge bro mel lem gen era tio ner ne. Hvad
har de gam le at bi dra ge med? 

8. maj: 
Når ar bejds li vet slut ter…..
Arr.: Knud Ra mi an

Hop la-pen sio ni ster nes tid er ved at rin de ud. Vi skal og vi vil ar bej de læn gere og
læn gere, men hvor dan skal det slut te? Kan man ar bej de så læn ge, at man ik ke
får tid og kræf ter til at ind ret te sig i al der dom men? 
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Mø der ne hol des i

Ca fe en i Klo ste rga de cen tret

Klo ster ga de 37, År hus C

Tid: kl. 14.00 - 15.30

Mø der ne er åbne for alle og 
ad gan gen er fri, men der be ta les 25 kr. for
kaf fe/te og kage

Hvor fin der du FU AM’s mø der?

FU AM’s Mø der of fent lig gøres her:

· www.pen sio nist kor tet.dk

· www.Age For ce.dk

· År hus stift sti den de

· År hus Ons dag

· Jyl lands po sten
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mær kes det, at det er me get få ste der,
at avi ser og bla de lig ger frem me. De
vi ser, at den, der spør ger, ik ke er en
objek tiv flue på væg gen, men et men -
ne ske, der er til ste de over for et an det
men ne ske i inter vi ew si tu a tio nen. De
er eks pli cit te om eg ne for vent nin ger
og til ti der (gen era tions be stem te?) for -
dom me. F.eks. er det ty de ligt, at inter -
vi e wer ne har følt, om ik ke ube hag, så
dog en vis usik ker hed i for hold til at
ta le om dø dens nær hed med de gam -
le. Og de ved går, at de blev over ra sket 
over, at de gam le slet ik ke op le ve de
det som ta bui seret el ler pin ligt at ta le
om dis se ting. 

En vis for vir ring el ler und ren spores 
og så i for hold til nog le gam les svar på
spørgs mål om tro og re li giø si tet. Sva -
re ne er nem lig ik ke al tid kon si sten te.
De er of te ulo gi ske – i hvert fald ud fra
en vi den skabs lo gisk op tik. For hvor -
dan kan man si ge at være ik ke-tro en -
de og så sam ti dig for tæl le, at man be -
der af ten bøn hver af ten – og og så
nog le gan ge om mor ge nen? Selv føl -
ge lig er det en selv modsi gel se, men
det af gøren de her er jo, at det på gæl -
den de men ne ske ik ke selv op le ver det 
som selv modsi gen de. Men ne ske li vet
er for un der ligt og la der sig (hel dig vis -
HS) ik ke helt og fuldt ind fan ge af vi -
den ska bens krav til strin gens og kon -
se kvens. 

I skri ven de stund har Ef ter ar bejds -
li vet været på mar ke det i min dre end
en må ned. Men bo gen har al lere de
ud løst en del de bat. Det gæl der f.eks. i 
for hold til den ved tag ne sand hed, at
dan sker ne har et ta bui seret for hold til
dø den. Her vi ser det sig imid ler tid så
gan ske ty de ligt, at de gam le frit, åbent
og ger ne ta ler om dø den og har et af -

slap pet for hold til dens uaf vi se lig hed.
Så - må ske må sand he den mo di fi -
ceres der hen, at det for al le an dre end
de gam le selv er magt på lig gen de at
hol de dø den fra li vet. Inter es sant. De -
bat ska ben de er det og så, at det ty de -
ligt frem går, at det de gam le fryg ter, ik -
ke er dø den selv, men den sid ste tid, ti -
den før dø den. Tab af vær dig hed og
kon trol med eget liv, smer ter, af mæg -
tig hed og det at kom me til at lig ge an -
dre til byr de, er de mest be kym ren de
tan ker i gam le men ne skers liv. Og
hvor dan for hol der vi os som sam fund
til dén pro ble ma tik?   

Et so fastyk ke om gam le
dan skere?
Den ne læ ser kan ha ve si ne tvivl med
hen syn til rep ræ sen ta ti vi te ten af de
50 inter vi e we de. De er ”ud valgt af an -
a ly sein sti tut tet Gal lup med hen blik på 
at få teg net et til nær met rep ræ sen ta -
tivt mi ni-Dan mark på ældre om rå det” 
(s.118). De fore kom mer imid ler tid al -
le – trods ge o gra fi ske, ud dan nel ses -
mæs si ge og an dre for skel le - mere el -
ler min dre mid del klas se ag ti ge. Hvor
er de me get ri ge og de rig tig fat ti ge?
De psy kisk sy ge og ple je hjems be bo -
er ne? Og hvor er de gam le af an den
et nisk her komst? Gi vet den ak tu el le
be folk nings sam men sæt ning i Dan mark
er det da lidt be syn der ligt, at ik ke en
ene ste fra oven nævn te ka te gori er er
rep ræ sen teret.

Og så de fem pro fi ler, der vi ses i fil -
men Her har jeg hjem me (dvd’en føl -
ger med bo gen), vi ser me get vel bjer -
ge de, or dent li ge og pæ ne liv, som
selv føl ge lig har kendt til krus nin ger,
bryd nin ger og kri ser, men som al le
har kun net tå le at bli ve fil met. Sandt
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nok er der kom met po si ti ve, livskraf ti -
ge for tæl lin ger ud af bå de film og bog, 
men den ne læ ser sid der al li ge vel til -
ba ge med en for nem mel se af, at der i
no gen grad er ta le om et skøn ma leri,
og der med – må ske util sig tet - en be -
kræf tel se af en an den ved ta gen sand -
hed, nem lig at vi her i Dan mark er én
stor hyg ge lig mid del klas se.

For hå bent lig gi ver Ef ter ar bejds li -
vet – For tæl lin ger om dét at bli ve æl -
dre an led ning til me get mere de bat og 
dis kus sion. Den er ved kom men de og
vel skre vet, og den læg ger op til at bli -
ve brugt, bå de af fag folk og til in spira -

tion for de gam le selv, idet der er
spørgs mål og for slag til dis kus sion ved 
hvert af bo gens ka pit ler, lige som til fil -
mens por træt ter. 

Ef ter ar bejds li vet – For tæl lin ger
om dét at bli ve æl dre

Af An ders Bo nat to Fi sker og Søren la
Cour un der med vir ken af Bo Ja cob sen

Dansk Psy ko lo gisk For lag, 2012. 
127 si der, 248 kr.

An meldt af Knud Ra mi an

Selvh jælps bø ger om for hol det 
mel lem gen era tio ner ne ud -
kommer sjæl dent. 

Det er mere end 20 år si den bo gen:
”Jeg, din dat ter” af den fran ske jour -
na list Christi a ne Col lan ge ud kom på
dansk. Den er sta dig læ se vær dig. Nu
er der kom met en ny dansk bog: “Fa -
mi li e fred med di ne for æl dre.”

Et op gør med et tabu
I FU AM har vi al tid været op ta get af
for hol det mel lem gen era tio ner. Al ler -
mest i en lang perio de, hvor To ve
Holm sam men med en grup pe ar bej -
de de med ”For æl dre til voks ne børn”
- bo gen der sta dig mang ler. Vi op da -
ge de i den perio de, hvor ta bu be lagt
det er at ha ve pro ble mer i for hold til

si ne voks ne børn, og hvor loya le for -
æl dre er i for hold til de res børn. Vi
lær te og så, hvor smer te fuldt det kan
være, når der er brud og van ske lig he -
der. Der ta les helst ik ke om det. Til
gen gæld fyl der for hol det mel lem for -
æl dre og voks ne børn godt i skøn lit -
tera turen. Med det gam le pro jekt i
bag ho ve det og som far til to voks ne
børn var jeg na tur lig vis nys ger rig:
hvad si ger de voks ne børn nu om os –
for ældre ne? Kan jeg lære no get af
det? Men jeg var og så på vagt. Hvad
be ty der det, at bo gen er skre vet ud fra
voks ne børns per spek tiv? Det er med
de øj ne, jeg har læst bo gen. 

Bo gen ta ger ud gangs punkt i det
sam me ta bu, at der ik ke ta les om kon -
flik ter ne mel lem de voks ne børn og
de res for æl dre. Og så bør ne ne er me -
get loya le i for hold til de res for æl dre.

Fa mi li e fred med di ne for æl dre
Bo gan mel del se
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Fa mi li e fred er skre vet ud fra de voks -
ne børns per spek tiv. 

De psy ko lo gi ske 

for klarin ger
Bo gen har to de le. Før ste delen skre -
vet af psy ko lo gen Ca mil la Carl sen
Bechs gaard og for tæl ler om de psy -
ko lo gi ske for klarin ger, der kan hjæl pe 
til at for stå, hvor dan det kan gå galt
mel lem for æl dre og voks ne børn,
hvor dan en fri gørel ses pro ces kan for -
lø be og hvad man kan gøre for at få et
fa mi li e liv til at fun gere. 

I bo gens per spek tiv må det voks ne
barn fin de ud af at for hol de sig til sin
barn dom. Barn dom men bli ver i bo -
gen og i bo gens histori er om drej -
nings punk tet. Vi skal for stå, hvordan
barn dom mens fa mi li ere la tio ner og til -
knyt nings møn stre føl ger med os i vok -
sen li vet, og hvor dan vi lø ser vores
pro ble mer med de hand le mu lig he -
der, som de gam le re la tio ner by der
på. Van ske lig he der ne med til knyt ning 
ska ber i føl ge bo gen et kil de væld af
pro ble mer. Det gør na tur lig vis bo gen
mest inter es sant for de 40% der er lø -
bet ind i den slags, men for fat teren
for sø ger al li ge vel at al men gøre sit
ærin de: 

”Selv i den mest vel fun geren de og
lyk ke li ge re la tion mel lem to for æl dre
og de res børn vil der al tid være te ma -
er, som det er svært at ta le om. Det
på vir ker den må de, man er sam men
med hin an den på, og det har ind fly -
del se på det voks ne barns må de at
hånd tere sit liv på”.  Set fra min stol
har re la tio nen en til svaren de ind fly -
del se på for ældre nes liv. 

Bo gen for sø ger at und gå den store
fare, der gem mer sig i barn doms for -
klarin ger: at man sky der skyl den for
sit voks ne livs van ske lig he der på sin
barn dom og si ne for æl dre. Bo gen in -
vi terer den voks ne del af det voks ne
barn til at ta ge et vok sent an svar: Det
lø ser in tet at ta ge det store op gør el ler
gennem føre det de fi ni ti ve brud. 

”Lær at le ve med det be svær li ge i
kon tak ten, og find ud af, hvor dan du
kan rum me det, sam ti dig med at du
hol der fast i di ne eg ne græn ser! Såre -
ne fra for ti den kan ik ke ud slet tes, men 
det er mu ligt at ta ge bed re vare på dig
selv her og nu.” 

Gæl der det ik ke og så for ældre ne?
De kan og så bli ve fan ge af de res for -
tid, men ik ke alt kan for klares med for -
ældre nes sinds sy ge, om sorgs svigt og
nar cis sis me. Bo gen over ser i si ne for -
klarin ger, at for ældres re ak tio ner ik ke
bare skyl des pa to lo gi ske til stan de,
men kan ha ve rod i svære di lem ma er
i for ældre nes liv, for hvad stil ler man
op, når ens børn med alt, hvad man
har af døm me kraft op fører sig tå be -
ligt?. Der er gan ske nor ma le, men
stær ke fø lel ser på spil hos al le. For di
fø lel ser ne er så stær ke, kan det kan
føre til over be kym re de krav, såre de
fø lel ser og af vis nin ger. 

Bo gen be ly ser de for skel li ge fa ser i
det voks ne barns liv, og hvor dan det
er vig tigt, at al le i fa mi li en har fin der
sig en rol le i dis se fa ser. Det er en
livslang gen si dig til pas ning. Vi læ ser
om, hvor dan det voks ne barn kan for -
hand le si ne be hov, si ne øn sker om
nær hed, sin lyst til at si ge til og fra, ju -
stere for vent nin ger og fin de go de må -
der at være sam men på. Set fra mit
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skri ve bord må for ældre ne kun ne for -
hand le de sam me te ma er. Pro ble met
er må ske, at der ik ke til pas ses og ik ke
for hand les, men at man mø der hin -
an den I fast lå ste po si tio ner og med
for vent nin ger, der ik ke kan dis ku -
teres. Der skal to par ter til en for hand -
ling.

Hvem har an svaret? 
Selv om for fat teren be næg ter, at der
fin des en en ty dig op skrift på det ide el -
le fa mi li e for hold, er bo gen al li ge vel
gennem syret af nog le tan ker om det
ide el le. Det voks ne barn skal kun ne
svare be kræf ten de på føl gen de på -
stan de: 

· ”Du har en fø lel se af, at dine for æl -
dre sy nes om dig, din part ner, dine 
børn og din måde at leve dit liv på.

· Du og dine for æl dre har en åben
til gang til at kun ne tale om kon flik -
ter el ler svære ting.

· Dine for æl dre har re spekt for
græn ser ne om kring dit vok sen liv.

· Dine for æl dre er i stand til selv at
tage vare på de res eget liv ved at
fin de hjælp og støt te hos an dre end 
dig.” 

(Let for kor tet) 

Tre ud af de fire påstan de hand ler om
for ældre nes an svar for det ide el le for -
hold. Vi er an svar li ge he le li vet - så der 
er da li ge no get at tæn ke over, men
man  kan spør ge sig om, hvad de voks -
ne børns an svar be står i?

Den an den del er skre vet af jour na -
list Katri ne Krebs og inde hol der fire

for tæl lin ger om van ske li ge re la tio ner
mel lem børn og de res for æl dre. Ci ta -
ter fra for tæl lin ger ne bru ges med vek -
slen de held i før ste del af bo gen. De
fire for tæl lin ger er i sig selv vel skrevne
og gri ben de. Det er ik ke svært at le ve
sig ind i, hvor dan en barn dom, som
den be skri ves i bo gen, kan gi ve van -
ske lig he der i kon tak ten. Det bli ver
me get for stå e ligt, hvor dan sam li vet
med en al ko ho lisk far og en sinds syg
mor kan gi ve van ske lig he der langt op
i vok se nal deren. Jeg ved godt, at der
er tu sin der af fa mi li er som præ ges af
sinds li del se, al ko ho lis me og karak -
teraf vi gel ser, men det kan være svæ -
rere at få øje på sig selv og ane ens eg -
ne blin de plet ter.  

Jeg er ik ke et øjeblik i tvivl om, at
bo gen for man ge læ sen de voks ne
børn kan være for lø sen de og en stor
hjælp. For ældre ne vil næp pe fø le sig
for stå et, så det er ik ke en ju le freds ga -
ve til mor. Vi er al le ramt af ta bu et om,
at vi ik ke ta ler om den slags. Set med
for ældre øj ne mang ler der sta dig en
bog, der hand ler om at være for æl dre
til voks ne børn. 

Bo gen har en blog ”Fa mi li e liv” af
Oden sep sy ko lo gen. Hun efter ly ser hi -
stori er om at være for æl dre til voks ne
børn. 

Ca mil la Carl sen Bechs gaard & 
Katri ne Krebs

Fa mi li e fred med di ne for æl dre 

Dansk Psy ko lo gisk For lag

261 si der

      Ords prog
Her er et link til ords prog/af oris mer om al der dom: 
http://www.nords prog.dk/ka te gori/Al der dom
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Hun har snart lært at læse
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Frem ti dens æl dre bli ver 
må ske ik ke en byr de 
Re sul ta ter fra en under sø gel se af 

de aldren de i 1997 og i 2007

Af Knud Ra mi an

 Frem ti dens gam le voks ne -
selv om der vil være flere af
dem - vil må ske være gla dere,
ra skere, og ha ve min dre brug
for hjælp end nu ti dens.

De man ge for søg på at la ve skræm -
me bil le der om kring ældre byr den er
ba seret på frem skriv nin ger af hvad de
æld ste ko ster i dag gan get med det
store an tal, der vil kom me. Hel dig vis
er der tegn på, at det slet ik ke kom mer
til at gå så galt. Det kan bli ve konklu -
sio nen, når jeg læ ser den sid ste af So -
ci al forsk nings in sti tut tets rap por ter fra
den så kald te ældre da ta ba se. 

Si den 1997 er 10.000 men ne sker i
al deren mel lem 67 og 87 år ble vet
inter vi e wet hvert fem te år om mangt
og me get i de res liv. Nu kan man så se, 
hvor dan svare ne faldt bå de i 1997 og
i 2007. Re sul ta ter ne ty der på, at frem -
ti dens gam le voks ne - selv om der vil
være flere af dem - ()vil være gla dere,
ra skere, og ha ve min dre brug for
hjælp end nu ti dens. Des vær re kræ -
ver læs nin gen af den ne ar ti kel at man
læ ser en mas se tal, men hold ud. De
fle ste pe ger den rig ti ge vej. 

De gam le fø ler sig sun dere 
end for 10 år si den
I store inter vi ew un der sø gel ser spør -
ger man of te til det selv ople ve de hel -
bred. Det er na tur lig vis en sub jek tiv
stør rel se, men det vi ser sig i of te at for -
udsi ge, hvor dan man har det 5-10 år
se nere. De inter vi e we de fø ler sig gen -
erelt mere sun de end i 1997. Seks ud
af ti (sig det I pro cent) 82- åri ge mænd 
og 72% af de 67- åri ge syn tes selv, at
de hav de et godt hel bred. I 1997 var
det kun 67%. For kvin der ne var tal let
66%. Så dan er for skel le ne mel lem
mænd og kvin der i al le dens slags
under sø gel ser. 

Om kring 77- års al deren er der sket
et fald, men det er sta dig 63% af
mæn de ne, der har et godt hel bred,
men i 1997 var det kun 57%. Selv
blandt de 87- åri ge sy nes halv de len at
de har et godt hel bred, men man ge
sva ge er jo dø de i mel lem ti den. 

Før lig he den er ble vet bed re 
Æl dre har i 2007 har et bed re hel -
bred, funk tions ni veau og vel be fin -
den de end æl dre i 1997. Når man
spør ger kon kret til, hvor dan de klarer
al min de li ge op ga ver i hver da gen er
84% af de 67-åri ge "fuldt før li ge" i
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2007 , mens det i 1997 kun var 77%.
For de 77- åri ge er tal le ne 56% i
2007, mod 45% i 1997. Kvin der er
og så her lidt dår li gere.

Fær re får hjem meh jælp
Som man kun ne ven te, smit ter den
bed re funk tions evne af på be ho vet for 
hjem meh jælp. Det er ble vet min dre.
For bå de mænd og kvin der er an tal -
let, der mod ta ger hjem meh jælp, fal -
det fra 1997 til 2007. Blandt de
77-åri ge ses den stør ste æn dring over
tid for de, der får fast hjælp, hver uge.
For de 77-åri ge mænd er der fra 1997 
til 2007 10 pro cent fær re, svaren de til
et fald fra 17 pct. i 1997 til 7 pct. i
2007, der får ugent lig hjælp, mens
der for de 77-åri ge kvin der er sket et
fald på 15 pro cent, fra 20 pct. til 5 pct.
over den 10-åri ge perio de. 

Man kun ne fryg te, at det fal den de
an tal skyl des for rin ge de mu lig he der i
perio den for at få hjælp. Det si ger
under sø gel sen ik ke no get om, men de 
fle ste – mel lem 50-84 pct., på tværs af
køn, år gan ge og års tal, sy nes at de får
til stræk ke lig hjem meh jælp. Om kring
1/3 me ner dog, at den hjem meh jælp,
de mod ta ger, ik ke er til stræk ke lig. 

Sam været med an dre
men ne sker
De gam les voks nes kon takt til an dre
har be tyd ning for ud vik lin gen af æl -
dre byr den. Man ge under sø gel ser vi -
ser, ” at netvær ket har en sær lig po si -
tiv ind virk ning på æl dre men ne sker
og på de res evne til at klare dag li ge
ak ti vi te ter. So ci a le re la tio ner har sik re 
hel breds frem men de virk nin ger, selv -
om det er van ske ligt at for klare, hvor -
dan de vir ker. Virk nin ger ne vi ser sig

ved, at so ci alt iso lere de men ne sker
har for hø jet dø de lig hed sammen lig -
net med de, der ik ke er so ci alt iso lere -
de, og ved at go de so ci a le re la tio ner
mind sker dø de lig he den og øger chan -
cen for at bli ve rask ef ter syg dom.”

Per so ner, der ind går i stær ke so ci a -
le re la tio ner, le ver læn gere end dem,
der ik ke ind går i så dan ne so ci a le re la -
tio ner. Der for er det inter es sant at se,
hvor dan sam været med an dre har
ud vik let sig over tid. 

Lidt tyn dere kon takt 
til børn
Om kring 80% af de ad spurg te har
været sam men med et af de res børn
in den for den sid ste uge. Det kom mer
må ske ik ke bag på no gen, at kvin der
har lidt hyp pi gere kon takt med de res
børn end mænd. 

De yng ste æl dre har lidt min dre
kon takt med bør ne ne in den for den
sid ste uge end den til svaren de al ders -
grup pe hav de for 10 år si den. Der er
ik ke an a ly ser, som kan for klare det.
Af stan den til bør ne ne sy nes i hvert
fald ik ke at være ble vet stør re. Fal det
er ty de ligst hos kvin der ne. Så må ske
er nu ti dens 67- åri ge mænd ble vet
bed re til at hol de kon takt til bør ne ne
end tid li gere. Hyp pig he den af tele fo -
nisk kon takt er sta bil over den 10-åri -
ge perio de. Om kring 80% har ugent -
lig tele fo nisk kon takt med de res børn. 

Kon tak ten til børn og 
bør ne børn er sta bil
Fra 1997 til 2007 er der hver ken for
mæn de ne el ler kvin der ne en æn dring 
I, hvor hyp pigt, der er kon takt med
bør ne bør ne ne. Om kring 40% af de
67- åri ge bå de før og nu for tæl ler, at
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de har haft be søg af et bar ne barn i lø -
bet af en uge. For de 77- åri ge er det
30%. Det går bed re med ven ner ne
Alt ty der på, at de gam le voks ne i dag
bå de be varer flere af ung doms ven -
ska ber ne og er bed re til at dan ne nye
ven ska ber end for 10 år si den. Bå de
for kvin der og mænds ved kom men de 
er der i 2007 en stør re an del af de
67-åri ge, der sta dig har ven ska ber
helt til ba ge fra ung dom men sammen -
lig net med de 67- åri ge 10 år tid li gere. 
Bå de mænd og kvin der har få et flere
nye ven ner in den for de sid ste 5 år,
end det var til fæl det tid li gere. 

Må ske går det ikke så galt
Den ne ty pe under sø gel ser teg ner nok
lidt for po si ti ve bi lle der. Det skyl des,
at de der vil være med og kan inter vi -
e wes nok har mere over skud end de,
der ik ke vil være med. Men tal le ne gi -
ver da håb. Me get kan æn dre sig in -

den an tal let af æl dre top per om kring
2040, men det me ste i den ne under -
sø gel se pe ger på at li vet bli ver bed re
for kom men de grup per af aldren de
men ne sker. De bli ver bå de sun dere,
gla dere og får min dre brug for hjælp. I 
bed ste fald bli ver dis kus sio nen om
ældre byr den no get, der var en gang. 

Kil de: Laur tit zen, H., R. Brünner, 
et al. (2012).

Ældres res sour cer og be hov.

Sta tus og ud vik ling på bag grund af
ældre da ta ba sen.

Kø ben havn, SFI. 

Rap por ten kan down loa des gra tis på
SFI’s hjem me si de: http://www.sfi.dk

”Vi er stærkt på vej til at ha ve et A- og
et B-hold blandt dan ske pen sio ni ster.
Dem med ar bejds mar keds pen sio ner
og dem uden. Dem, der fik købt sig en
bo lig i ti de, og dem, der ik ke gjor de –
og som nu bå de står med sti gen de
husle jer og uden den store fri vær di.

I DAN SKE PEN SIO NI STER er vi
me get be kym re de over ud vik lin gen.
En under sø gel se fra Ar bej der be væ -
gel sens Er hvervs råd i 2010 vi ste, at
ulig he den mel lem ri ge og fat ti ge pen -
sio ni ster vok ser. I 2009 le ve de iføl ge
Dan marks Sta tistik 23 pro cent af pen -
sio ni ster ne – 197.000 men ne sker –

for min dre end 100.000 kro ner om
året ef ter skat. I den grup pe kan man
ik ke væl ge, om man vil si ge tak til de
til bud, man får fra det of fent li ge, el ler
om man øn sker sig en bed re løs ning. 
Er man en af dem, der for eks em pel
kun kan få gjort rent hver fjer de uge –
det har Det So ci a le An ke nævn god -
kendt er i or den ef ter ind i vi du el vi si ta -
tion – så er det så dan, det bli ver. “

Fra et læ ser brev i Kri ste ligt Dag blad
Af Ar ne Ro lig hed
Dan ske Pen sio ni ster
12. sept. 2012

A- og B-hol det
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Dags or den iføl ge ved tæg ter ne:

1.Valg af diri gent 

2. Be styrel sens be ret ning 
3. Fore læg gel se af det re vi dere de regn skab for 2012 

4. Fast læg gel se af kon tin gent for 2014
samt god ken del se af bud get for 2013

5. Valg af med lem mer til be styrel sen  
På valg er: Tove Holm

Trau te Lar sen

Søren-Pe ter Pe der sen
6. Valg af supple an ter til be styrel sen 

På valg er: Irma Mag nus sen og 

Bør ge Hel mer     

7. Valg af to inter ne re vi sorer 
På valg er:  Jens-Erik Jør gen sen 

Hen ning Gøtz sche

8. Ind kom ne for slag 

9. Even tu elt

Der ind kal des til or di nær

Gen eral for sam ling i FU AM
Ons dag den 13. fe bru ar 2013 kl. 16.00 

i Her re værel set, Klo ster ga de cen tret, 
Klo ster ga de 37, Aar hus C 



FU AM’s ka len der
Forår 2013

Te ma et er “De gamles værdi”
Ons dag den 10. ja nu ar

Ung doms dyr kel sen i al der dom men 
Arr. To ve Holm

Ons dag den 13. fe bru ar

Gam le mænd og kvin der i ti dens nye rol ler 
Arr.: Lis bet Thoren dal - Ir ma Mag nus sen

Kl. 16.00: gen eral for sam ling       

Onsdag den 13. marts

Kul tur mø der og di a lo ger i al der dom men  
Arr. Kir sten Trol le gaard Jør gen sen  og Hel le Snell

Ons dag den 10. april

Hvad gi ver gen era tio ner ne hin an den i det fri vil li ge ar bej de? 
Arr.: Trau te Lar sen

Ons dag den 8. maj

Når ar bejds li vet slut ter….. 
Arr.: Knud Ra mi an

Stor høj Desk top
8627 2900

Al le mø der er fra kl. 14 til 16 i 
Ca fe en, Klo ster ga de Cen teret
Klo ster ga de 37, År hus C

Mø der ne er åb ne for al le. 
Det ko ster 25 kr. inklu si ve kaf fe, te og ka ge

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