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Skriv og skriv om gam les liv
Efter årets mø der har været
fyldt med er farin ger om at for -
tæl le livs histori er. For tæl le -
cafe er, livs histori er, selv bio gra -
fier, me moirer, erin drin ger,
levneds be skri vel ser, livs biblio -
te ker, for tæl le værk ste der. Der
bli ver hu sket en del un der dis -
se over skrif ter.
Det te num mer hand ler og så om livs -
histori e for tæl lin ger. Det er ik ke no get
nyt. De ri ge og be røm te har al tid skre -
vet. Saxo var jo an sat til at skri ve Ab -
sa lons historie i 1100-tal let. Ade len
har al tid skre vet histori er. Or den ska -
pit let har 40.000 levned be skri vel ser
lig gen de fra folk, der har få et kon ge li -
ge ord ner. Har du et godt navn, kan
du tje ne pen ge på di ne erin drin ger.
Har du pen ge, kan du be ta le en jour -
na list 30.000 kro ner for at skri ve den. 

I dag er vi man ge an dre end de fi ne
og be røm te, der vil for tæl le. Vi må alt -
så hjæl pe hin an den el ler for tæl le selv.
Det te num mer er hel li get efter årets te -
ma: Hvad stil ler du op med din livs -
historie? Hvor dan lyk kes det at kom -
me i gang med at skri ve sin livs -
historie? Kir sten Esper An der sen skri -
ver om at for tæl le til si ne voks ne børn. 
Må ske skal man slet ik ke skri ve for no -
gen. Lis bet Thoren dahl skri ver om at

for tæl le til sig selv. Te ma et om livs -
histori e for tæl ling er så om fat ten de, at
vi fort sæt ter med livs histori en som te -
ma i for året, hvor fo kus bli ver på livs -
histori en som red skab. Se pro gram -
met in de i bla det. 

Vi har ik ke helt slup pet om sorg ste -
ma et. Sat på spidsen: har vi ret til at le -
ve og mod ta ge om sorg, hvis vi ik ke
over hol der de of fi ci el le sund heds råd
om ryg ning, kost, mo tion, søvn, tand -
børst ning og al ko hol osv.? Lot te Ev -
ron skri ver på bag grund af sin Ph.d
om, hvor dan til bud det om egen som -
sorg kan føre til, at vi selv får an svaret
for vores syg dom me. Ege nom sor gen
kan bli ve et magt mid del, der fyl der os
med dår lig sam vit tig hed. El ler gør vi
op rør?

Men som sagt, der er man ge vari a tio -
ner af livs histori e for tæl lin ger ne. Først i 
bla det kom mer der histori er fra men -
ne sker, der slet ik ke kan la de være
med at for tæl le: Det er ble vet til spæn -
den de livs histori er om to me get for -
skel li ge kvin ders ve je til for fat ter ska -
ber, der først sent ud fol der sig. Hen -
ning Kirk skri ver om, hvor dan man
skri ver en hel bog om sit liv som
7-årig. Der er man ge go de råd at hen -
te og så i ar tik len om, hvor dan man la -
ver sin livs historie på en efter mid dag. 
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Om at skri ve erin drin ger: 
skriv, skriv, skriv…
 Af Jon na Bø ge lund Lar sen

Erin drin ger ne be gynd te jeg på, da
min søn lag de an til fast kære ste, og
jeg kun ne for udse bør ne børn. At for -
tæl le dem hvor dan far mor og hen ad
ve jen de res far hav de brugt li vet , syn -
tes jeg måt te være spæn den de. Den
æld ste er i dag 10 år. Jeg vil le ger ne,
at mi ne for æl dre el ler bed ste for æl dre
hav de skre vet no get om de res liv.
Hvor dan le ve de de med de res far og
mor? Hvor dan og med hvem le ge de
de? Hvor dan var de res sko le gang, de -
res før ste kære ste, mand, børn, ar bej -
de og al der dom? Hvor an der le des var 
de res he le liv? Hvad glæ de de de sig
over, og hvad græd de over? Hvad
øn ske de de, og hvil ke øn sker gik i op -
fyl del se? Det var så dan ne spørgs mål,
jeg vil le kom me i for kø bet ved at skri -
ve om mit liv.

Jeg har al tid været fa sci neret af ord, 
man skal nok ha ve en rem af hu den,
for at skri ve år ud og ind. Jeg har skre -
vet histori er om lidt af hvert, no vel ler
kan det nok bedst be teg nes som, dig te 
og man ge fest san ge ( det er nok no get
helt an det, men sjovt). Me get lig ger i
skuf fen..

Jeg har del ta get i for fat ter kur ser,
hvor jeg lær te en del. Køb te et skri ve -
kur sus en gang og har læst en del om
det: at skri ve. I nog le år del tog jeg lo -
kalt sam men med an dre, som og så
kun ne li de at skri ve. Jeg lær te mig og -

så at skri ve med 10 fing re, ved hjælp
af et pa pir med fin ger sæt ning over ta -
ster ne. Det var en stor hjælp. Vi skrev
dig te, og en gang tog vi ud og læ ste op
af vores ”vær ker”. Det var helt fan -
tastisk at vi de, at til hører ne hav de be -
talt pen ge for at kom me ind og høre
os. Men det var svært for mig. Jeg
mang le de vi den om det dan ske
sprog, gik i sin tid ud af fol ke sko len fra
7. klas se. Jeg køb te ord bø ger, men de
bli ver ik ke brugt læn gere. 

Det er og så ble vet til en bør ne bog:
”Klit nis ser nes vin ter i Brønd by
Strand” . Den blev op rin de lig skre vet
for 20 år si den. Ku ver ten gik fra det
ene for lag til det næ ste. Man ge pæ ne
ord fik den med, men in gen tur de bin -
de an med en så lang bør ne bog – godt 
100 si der, og histori er om nis ser var
der man ge af. Den lå så på com pu -
teren i man ge år, ind til jeg en dag tog
den frem og syn tes, at den egent lig var 
rig tig sød. Den blev pudset op, og jeg
be stem te, at så vil le jeg be ta le for en
ud gi vel se hos for la get Kah rius. For la -
get skrev, at for di jeg var så gam mel,
kun ne jeg sø ge øko no misk hjælp hos
Vel ux. Jeg fik 10.000 kr. i støt te, og det 
var næ sten hvad bo gen ko ste de at
pro du cere. Det er nok værd at vi de,
om man ik ke er så rig. Bo gen er li ge
ud kom met, og ”Klit nis ser nes vin ter i
Brønd by Strand” var med på bog -
mes sen.
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Ef ter jeg gik på efter løn og alt så ik ke 
skul le på ar bej de hver dag, blev der
mere tid til at skri ve – og læ se. Ly sten
blev alt så fod ret, så glæ den ved at
skri ve blev mere syn lig. Og glæ den er
en stor mo ti va tion. 

Fem ten May land ka len dere har jeg
gemt, så det er i hvert fald fem ten år
si den, jeg be gynd te at skri ve mi ne
erin drin ger. Jeg har ka len deren lig -
gen de åben på dags da to og no terer
hver dag, har jeg be stemt, mindst en
glæ de og even tu elt an det. Dis se bø -
ger hol der mig op da teret om ondt og
godt.

Vil man be gyn de at skri ve om sit
eget liv, skal der ind hen tes op lys nin -
ger hur tigt, in den det er for sent. Stil
spørgs mål til de gam le i fa mi li en – før
de dør. Saml al le gam le fo tos, som jo
hvert og et for tæl ler en historie. Og
skriv ned – bare skriv, det med or den
kommer senere.

Har man en com pu ter, er det he le
me get nem mere. Lav en map pe med
navnet: mit liv og der til en del under -
map per, som de les op i af snit af dit liv.
Mi ne op de lin ger be står af flere map -
per med navne som: barn dom, ung -
dom, 1. æg te skab, 2. æg te skab med
barn. Osv. Jeg var gift fire gan ge og
bo e de ale ne ind imel lem. Dis se over -
gan ge fik hver et navn og til sidst en
map pe med navnet efter løn, pen sion
og sidst 75 år. På den må de hav de jeg
lidt styr på mit livs epi so der, og det var
let tere at hu ske, hvornår dette og hint
var sket.

Ha’ mas ser af pa pir og nog le blyan -
ter og start med fo to gra fi er ne et ef ter
et. Del dem op i de epi so der i dit liv,
hvor de hører hjem me. F.eks. bi lle der
an dre har ta get fra ens sko le tid. De

hører så hjem me i barn dom men. Det
kan bli ve en sport at be skri ve bare et
fo to gra fi. Hvem er på bi lle det? Hvor
er bi lle det ta get, og kan det dateres, er
det en hjælp. 

Jeg køb te nog le A4 store lin jere de
bø ger og ind del te si der ne med gu le
post-it, som stak ud af bo gens si der.
Så kun ne jeg al tid fin de frem til den
ret te si de, når jeg kom i tan ke om
f.eks., hvor dan min sko le så ud. Så ja,
det hør te jo hjem me i barn dom men
og så videre.

Om min barn dom tro e de jeg ik ke,
at jeg kun ne hu ske så me get. Men det
at skri ve om min sko le blev en øje nåb -
ner. Jeg skrev at min sko le var en stor
rød stens byg ning, og da jeg så den ne
byg ning i min hu kom mel se, fik jeg bi -
lle der i hoved et af, at der var 1. sal på,
og jeg kun ne plud se lig hu ske, at der
og så var por te ind til sko le går den. Jeg
skrev og tænk te på dis se por te og
kun ne nu åb ne dem ind til sko le går -
den. Det var som at op le ve det te igen,
og i min tan ke kun ne jeg gå rundt på
sko len ved at be skri ve den, og flere
min der duk ke de op. Jeg hu ske de nu
lærer ne, hvad vi lær te, og hvad vi
fore tog os i fri kvar terer ne osv. osv. Det 
ene syn tog det an det, bare ved at se
det be skre vet. Det blev alt så spæn -
den de at gen ople ve en tid, jeg men te
var glemt, så ja, det blev en sport at
hu ske. 

Mi ne fem ten ka len dere hjæl per på
hu kom mel sen, og el lers går jeg ind i
min klad de bog og skri ver, når jeg
kom mer i tan ker om no get. Det kan
være en me lo di, der får en til at hu ske, 
da man som ung dan se de med ham
den vid un der li ge, og der var sat gang i 
min del ser ne om ens ungdom.
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Jeg bli ver ved, for di jeg sy nes, det
er mor somt, og jeg har og så få et bør -
ne børn, som må ske en dag vil sy nes,
det vil le være spæn den de at vi de no -
get om far mors liv. Det var trods alt
me get an der le des end børns liv er i
dag. De vil nok und res over, hvor dan
man klare de sig uden com pu tere, og
hvad man el lers har til sin rådighed.

Li ge nu er jeg ved at gøre en ny ro -
man fær dig. Den er for talt, men skal
re di geres ad flere om gan ge. Og så
mang ler jeg kun år 2015-16 for at ha -
ve 80 års erin drin ger. Ti den skal dog
gå først. Jeg bli ver 80 år i 2016 og vil
nok ud gi ve til eget for mål igen nem
Kah rius.

For fat ter ve jen 
 Af Bir git te Jør kov, for fat ter

Man fø des som for fat ter. Hvad en ten
man vil el ler ej. Li ge som man fø des
med an dre an læg, op stop per næ se og 
freg ner f.eks., men når det dre jer sig
om for fat teri, er det ik ke sik kert man
er klar over hvor dan det er fat, før
man er godt og vel vok sen. Sik kert er
det, at er man født så dan, så sæt ter
det sig igen nem på et tids punkt. Jeg
tror ik ke man bare kan be slut te sig en
dag når man får tid.

Man bli ver ik ke for fat ter af at gå på
for fat ter sko le el ler ta ge på skri ve kur -
sus. De for skel li ge for fat terud dan nel -
ser gør en til en tek nisk bed re for fat ter. 
Er man født som for fat ter, må man le -
ve med det, hvad en ten man ser det
som en ga ve el ler som en ond skæb -
ne.

De fle ste for fat tere får selv en mis -
tan ke på et ret tid ligt tids punkt. De for -
tæl ler al tid histori er, i hem me lig hed til
sig selv el ler til hvem som helst der gi -
der lyt te, men for man ge er det græn -
se o versk ri den de at si ge højt ’jeg er
for fat ter!’ Der i mod ly der det som eng -

le sang før ste gang man hører frem me -
de om ta le en selv som for fat ter. På det 
tids punkt har man sand syn lig vis al -
lere de skre vet og of fent lig gjort mindst
et par bø ger.

Jeg var 50 år gam mel før jeg de bu -
tere de som skøn lit terær for fat ter. På
det tids punkt hav de jeg for talt og skre -
vet i mindst 48 år. Mi ne ska be og skuf -
fer var fyldt med he le, halve og kvar te
til løb til ro ma ner og no vel ler. Et par
dig te gem mer sig sik kert end nu på
bun den af en skuf fe et sted. Alt skre vet 
i dy be ste hem me lig hed, men af stor
nød ven dig hed. For er man for fat ter,
er det li ge så vig tigt at skri ve som at
træk ke vej ret.

Li ge si den jeg var først i ty ver ne har
jeg skre vet og få et trykt for skel li ge tek -
ster. Avi sar tik ler, fag li ge ar tik ler, en
ko ge bog og så galt en en kel no vel le.
No vel len var en uo ver lagt hand ling,
men den blev bragt i Po li ti ken en søn -
dag. Der ef ter var det svært at be næg -
te at jeg skrev, men jeg lod som om det 
bare var en en lig sva le, så dan nær -
mest et uheld, og skrev vi dere i hem -
me lig hed.
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En dag hav de jeg en hel ro man
som jeg ik ke hav de en ene ste le dig
plads til i skuf fen. Jeg var ret til freds
med ro ma nen, og så tog fan den ved
mig. Jeg gik på bi blio te ket – det var
den gang før inter net tet – og slog op i
fag bo gen un der ’for lag’. Jeg fandt et
lil le for lag jeg al drig hav de hørt om,
og så send te jeg mit ma nu skript til
dem. Kort tid ef ter blev jeg rin get op af 
for la get. De vil le ger ne ta le med mig.
Der var li ge et par små ting de vil le
ven de med mig, in den de an tog ma -
nus til ud gi vel se.

Jeg var lyk ke lig, helt oven ud lyk ke -
lig. Nog le frem me de men ne sker hav -
de læst min historie, og de kun ne li de
den. Det var det vig tig ste. Da ro ma -
nen ud kom, in vi tere de jeg mi ne nær -
me ste ven ner til en lil le fej ring. Nu
måt te de godt ken de min hem me lig -
hed, men jeg hav de ik ke fan ta si til at
fore stil le mig, at man ge an dre vil le op -
da ge at jeg gik med en forfatter i
maven.

Der tog jeg fejl, hel dig vis. Året ef ter
mod tog jeg Det dan ske Kri mi na la ka -
de mis de bu tant diplom for ro ma nen.
Det er et pænt stort ar bej de at skri ve
en ro man. Først sid der man i man ge,
man ge ti mer, da ge, uger, år og ar bej -
der kon cen treret. Når histori en er der,
dvs. når man ved at det, man vil for -
tæl le, er for talt, skal man end nu sid de
i man ge, man ge ti mer, da ge og uger
og re di gere og ret te sprog fejl, sta ve-
og kom ma fejl. En ro man skri ver ik ke
sig selv i et øjebliks in spira tion. Men
jeg var ble vet så op mun tret af an er -
ken del sen af den før ste ro man at jeg
staks gik i gang med at skrive den
næste. Og sådan er jeg fortsat.

Det er ik ke ble vet nem mere at være 
for fat ter i dag. Tvært i mod. Der er
man ge for hold der har gjort det svært
at ud kom me og få den nød ven di ge
op mærk som hed, så dan at ud gif ter ne
ved ud gi vel sen kan blive dækket. 

Men i dag – ef ter syv-ot te ro ma ner - 
tør jeg godt selv kal de mig for fat ter. 

40.000 levneds be skri vel ser på Ama li en borg
I Or den ska pit lets ar ki ver i Det gu le
Pa læ på Ama li en borg lig ger der cir ka
40.000 levneds be skri vel ser med livs -
histori er fra dan skere, der har mod ta -
get en kon ge lig or den, be løn nings- el -
ler for tje ne ste me dal je si den 1884. Kong
Fre derik den Sjet te, re gere de fra 1808 
til sin død i 1839. Em be det som kon -
ge lig or dens historio graf blev opret tet
ef ter in spira tion fra den fran ske æresle -
gion. 

Den gang var det or dens historio -
gra fens ar bej de “at gøre pas sen de ud -

drag af rid derens levneds for løb,” som 
det hed i em beds be skri vel sen, men
ef ter nog le år blev det til, at or dens -
historio gra fen i ste det skul le be de or -
dens mod ta geren om selv at skri ve en
levneds be skri vel se. Der kom mer nu
om kring 400 livs histori er fra dan skere 
om året. Man kan få ad gang til de per -
son li ge be ret nin ger fra en svun den
tid, og det er der man ge, der ger ne vil. 

Kil de: Kri ste ligt dag blad
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At gen ople ve sit første sko leår – 60 år ef ter
Om ar bej det med min erin drings bog “7 sind” 

og jag ten på den 7-årige for tæller

Af Hen ning Kirk

For en geron to log med inter es se for
aldring, hjer ne og sund hed kom mer
man ik ke uden om og så at inter es sere
sig for erin dring og livs historie. I star -
ten af 2015 ud gav jeg på For la get
mel lem gaard erin drings bo gen “7
sind” om for lø bet af mit før ste sko le år.

Ide en til erin drings bo gen op stod,
da jeg for en halv snes år si den ud -
skrev min af dø de fars ka len der no ta ter 
fra ud valg te år i perio den 1940-75,
bl.a. 1954, hvor jeg star te de i sko len. I 
for ve jen hav de jeg en del præ ci se
erin drin ger fra mit før ste sko le år, og
med hjælp fra hans ka len der no ta ter
fik jeg nu en ræk ke fak tu el le in for ma -
tio ner om tid, sted og per so ner koblet
til erin drin ger ne.

Cen tralt i for tæl lin gen blev histori -
en om en uge ka len der for 1955, som
jeg fik i for bin del se med ju leind køb
med min mor 1954. En for nem gam -
mel pa pir vare han del på Strø get i Kø -
ben havn ud le vere de ka len deren til
kun der på ju leind køb. Min mor gav
mig ka len deren, som jeg hæng te op
ved sen ge lam pen. Hvert blad vi ste en
uge, og for ne den var søn da gen an gi -
vet med da to en skre vet med rødt. Når 
jeg hur tigt bla de de he le uge ka len -
deren igen nem, dan ne de de rø de da -
to er en teg ne film, og når jeg kig ge de
nø jere på de for skel li ge må ne ders
søn da ge, fik jeg for skel li ge ud ga ver af
7-ta bel ler ser veret. Jeg blev me get fa -

sci neret af dis se tal møn stre, og ef ter få
da ge kun ne jeg hu ske for de lin gen af
søn da ge ne i de en kel te må ne der.
Uden at tæn ke nær mere over det blev 
jeg i lø bet af nog le uger i stand til at
fast slå uge da gen, når man spurg te
mig om en be stemt da to i året. For jeg
kun ne pla cere da to en i for hold til søn -
da ge ne med de res ræk ke føl ge af da -
to er i på gæl den de må ned. De voks ne
for stod ik ke helt mit trick, og der var
fak ti ske nog le, der tro e de at jeg “kun -
ne ka len deren udenad”.

Da jeg be gynd te at skri ve om dis se
hæn del ser, og om de voks nes am bi -
tio ner på mi ne veg ne, duk ke de flere
erin drings bil le der frem. Den 7-åri ges
for hold til mor og far og til den øv ri ge
fa mi lie, og sko le e le ven i før ste klas se,
med kam mera ter og lærere.

Jeg be slut te de tid ligt i skri ve pro ces -
sen, at det skul le være dren gen, der
for tal te – i nu tid. Det faldt mig na tur -
ligt, for man ge af de au ten ti ske op le -
vel ser var me get fø lel ses be to ne de og
san se li ge, f.eks. knyt tet til bi lle der
med duf te. Sans nin ger ne blev ty de li -
gere, mens jeg skrev. Jeg blev sim pelt -
hen ført til ba ge til ti den midt i
1950’er ne og gen ople ve de hæn del -
ser ne. Ar bej det blev suppleret med
lidt re se arch, bl.a. en sam ta le med
den pen sio nere de, men den gang
nyud dan ne de lærer i bi bel historie.
For den 7-åri ges fa sci na tion af 7-tal let
fra ka len deren blev sti mu leret af, at
der i bi bel histori en duk ke de sam me
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ma gi ske tal op, bå de dér og i flere an -
dre sammen hæn ge i ta le må der og
tra di tio ner.

Det har været spæn den de at mod -
ta ge til ba ge mel din ger fra læ sere af
bo gen. Erin drings bil le der ne væk ker
min der hos læ ser ne, f.eks. om de re la -
tivt be sked ne ma teri el le kår, som præ -
ge de dag lig da gen for de fle ste fa mi li er 
før op svin get i slut nin gen af 1950’er -
ne. Det har været in spireren de at de le
erin drin ger ne med an dre og at op le -
ve, hvor dan hu kom mel sen sti mu leres 
ved mø det med an dres bi drag til den
fæl les historie om den gang, tin ge ne
var me get an der le des end i dag. F.eks. 
da hver ken tv, com pu ter el ler an dre
tek ni ske op fin del ser kun ne for styr re
de fa mi li e af te ner, hvor jeg op le ve de
nær vær og tæt te relationer.

Det har dog og så over ra sket mig at
mø de gam le kam mera ter med me get
spar som me erin drin ger fra ti den,
hvor mi ne eg ne erin drin ger var gan -
ske om fat ten de og præ ci se. Til gen -
gæld kan spar som me erin drin ger ud -
vi des og bli ve mere de tal jere de gen -
nem sam ta le og ned skriv ning.

Livs historie byg ger på kæ der af
mere el ler min dre sammen hæn gen de 
hæn del ser og op le vel ser.  Mi ne op le -
vel ser som 7-årig kun ne sik kert kæ des 
vi dere sam men med an dre fa ser i li -

vet. Men man kom mer ik ke uden om,
at sko lestar ten er en livs fa se, der for
al vor æn drer ens ver den. For en
7-årig dreng er det ik ke kun det at
være i en in sti tu tion bor te fra fa mi li en, 
det er og så en fa se med fri gørel se fra
mo der bin ding. Og sko le li vet bli ver
og så en vig tig åb ning til en ver den
med børn og fa mi li er med an dre livs -
be tin gel ser og an dre normer.

Som en, der star te de sko len for
over 60 år si den, kan man vel godt be -
trag te sig selv som en, der er kom met i 
erin drings al deren. Det har været be ri -
gen de at ar bej de kon kret med det te
erin drings stof, og det var en stor
hjælp til igangs æt nin gen at kun ne
bru ge min fars ka len der no ta ter som
ram me for for tæl lin ger ne. 

Det mest fa sci neren de har været de 
efter føl gen de sam ta ler med læ sere og 
ud veks lin gen af erin drin ger. Jeg har
op le vet, at erin drings ar bej de er smit -
somt. Og det styr ker hjer nen at ar bej -
de med sin hu kom mel se.

Hen ning Kirk er spe ci al læ ge i sam -
funds me di cin, dr.med og tid li gere le -
der af Geron to lo gisk In sti tut. Han har
skre vet en ræk ke bø ger om aldring,
hjer ne og sund hed, sidst “En kort gui -
de til et langt liv” (2014). Hans erin -
drings bog “7 sind” ud kom på For la -
get mel lem gaard i jan. 2015.

Se alle FU AMs Ny heds bre ve på hjem me si den

fu am.dk
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Ad vent skak tus med rim frost på vin du et
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Livs historie er - 
at for tæl le til sig selv
Af Lis bet Thoren dahl

En livs historie er ik ke bare en historie
om det le ve de liv. En livs historie er
no get vi ska ber ved at væl ge be stem te 
be gi ven he der til og fra.

Hvad me ner jeg med at livs historie
er at for tæl le til sig selv? Der går vist ik -
ke en dag for mig, uden der kom mer
stum per af min livs historie op i min
be vidst hed. Of test som en as so ci a tion 
på no get jeg li ge op le ver. Det kan
være erin drin ger, der dre jer sig om
sjo ve og go de hæn del ser el ler ube ha -
ge li ge, som jeg må ske hur tigt får skub -
bet til ba ge i mør ket. Men det kan og så 
ske, jeg stop per op og erin drer mig he -
le histori en ud fra stum pen.

Det kan ske, når jeg kører bil. Så
for tæl ler jeg he le histori en højt til mig
selv - el ler syn ger den på en el ler an -
den jazz et me lo di, som jeg fin der på i
far ten.

Søren Ki er ke gaard, vores store fi lo -
sof, har skre vet: ‘Et mål i li vet er at ac -
cep tere/for stå sig selv for på den plat -
form at bli ve en slags helt men ne ske’.
Og jeg til fø jer: et gennem sku e ligt
men ne ske, hos hvem der er over ens -
stem mel se mel lem tan ke, ta le og
hand ling.

Der er folk, der er pla get af spon ta -
ne erin drin ger - tor tureren de erin drin -
ger. Nog le har luk ket helt af for dem
og si ger for eks em pel: jeg hu sker in tet
fra min barn dom. Nej, for erin drings -
kas sen er ble vet smæk ket i hver gang,
den har åb net sig og et lil le stik ord er

slup pet ud. Og det er i så dan ne til fæl -
de, at der skal tera pi til for at få spø gel -
ser ne ud af ska bet. En af mi ne go de
ven ner fra Vend sys sel kom i den si tu -
a tion, og un der en ind læg gel se blev
hun an sporet til at skri ve om sin barn -
dom. Det blev en smuk be ret ning om
lands by en, for ældre ne og hen de selv
som en el sket lil le pi ge. De erin drin -
ger, der kom op un der skri ve pro ces -
sen, var ly se og gla de og har været
med vir ken de år sag til hen des vej ud
af en dyb de pres sion.

Den ne be ret ning hand ler om så -
kaldt ra ske men ne sker og de res livs -
historie.

De fle ste af os har i vores erin -
drings mas se bå de go de og min dre
go de erin drin ger. De min dre go de
kan hos os ra ske men ne sker dre je sig
om vores eg ne syn der el ler i end nu
hø jere grad - vores und la del ses syn -
der.

Jeg har i mit liv me get lidt ube ha ge -
ligt erin drings stof, hvor an dre har
gjort ondt mod mig, men jeg har en
hel del, hvor jeg skul le ha ve hand let
an der le des. Det er for stør ste de len i
for hold til mi ne børn, mi ne for æl dre
og min mand - alt så til mi ne nær me -
ste.

Hvor for og hvor når be gynd te jeg at 
inter es sere mig for min livs historie?
Jeg tror, det var om kring 40-års al -
deren, hvor jeg stod med fød der ne
dybt i ‘vår ve jens pløre vejr og slud’ -
alt så den perio de, man har kaldt midt -
vejskri sen. Her be gynd te jeg for al vor
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at spe ku lere på, hvor dan det he le
hang sam men, og hvad jeg selv var
for en én. Jeg kik ke de på fo tos for at
fin de ud af, om jeg bi lled mæs sigt kun -
ne fin de be læg for, at mi ne for æl dre
hav de el sket mig. Barn doms bil le der,
fo tos for tæl ler en historie, men er den
sand? Det er via fo tos - smi len de og
gla de - at man kan få sin livs historie
væ sent ligt for bed ret, hvis det er det,
man er ude ef ter.

Der er for skel på at hu ske og at erin -
dre! Som nævnt kan fo tos hjæl pe ge -
val digt på hu kom mel sen, men de kan
så san de lig og så sæt te gang i erin -
drings pro ces sen. 

Erin drin ger går langt dy bere end
ren hu kom mel se, hvor man hu sker
pass words, tele fon num re, ad res ser og 
af ta ler - et ce tera. Erin dring dy bet er
no get helt an det. Her kan man van -
dre, op hol de sig og via as so ci a tio ner
bli ve ført til an dre erin drin ger. Nog le
erin drin ger kom mer man let til, an dre
er svære at få fat på.

Hvad er det så man hu sker, og
hvad hu sker man knap så godt? Jeg
hu sker min barn dom og ung dom i de -
tal jer - men ik ke så klart de før ste år af
mit gif te liv med små børn. Det tror jeg 
dre jer sig om, at jeg i den grad har
været på ar bej de - ik ke rent prak tisk,
men psy kisk og iden ti tets mæs sigt.

I min ung dom blev man tid ligt gift.
Det var et vold somt per son lig heds -
skift fra at være en ung pi ge på vej
mod et ud dan nel ses mål og så, i lø bet
af et års tid, er he le per spek ti vet æn -
dret. Man er ik ke læn gere én per son,
man er halv de len af et par, man har
skif tet navn, ble vet mor, har få et rol len 
som hjem me gå en de hus mor - og an -
det per spek tiv var der ik ke umid del -

bart i sig te. Så på trods af at jeg var
glad for mand, børn og hus, så var det
et si de spor, jeg var kom met ind på, i
for hold til den vej jeg hav de fore stil let
mig. Jeg tror, det vil være van ske li gere 
at hen te erin drin ger op fra den perio -
de end fra an dre perio der i mit liv.

En gang prø ve de jeg at be skri ve
køk ke net i mit barn doms hjem. Jeg så
det he le for mig, og mit blik faldt på et
sort rek tan gu lært hul i væg gen ind
ved si den af kom furet. Jeg nå e de at
un dre mig over, hvad det var, før det
gik op for mig, at det var skor stens hul -
let ved si den af kom furet. Det hul var
ble vet muret til, da vi fik gas, og da var 
jeg en lil le pi ge, 4-5 år gam mel. At få
en så dan vi su el erin dring hen tet op
fra min 4-5 års al der syn tes jeg, var en
inter es sant op le vel se.

De fle ste as so ci a ti ve erin drin ger
duk ker op og for svin der igen lige så
hur tigt. Men ind imel lem dvæ ler man
ved en as so ci a tion - og over ve jer med 
det tan ke sæt, den al der og er faring,
man ak tu elt har - og det er her, man
kan byg ge til el ler træk ke fra, som det
pas ser én. No get skub bes til ba ge til
glem se len og an det fin pudses.

Det er her, vi kom mer ind på be gre -
ber ne ‘sand hed con tra usand he den’ i
livs histori en. Min op le vel se af barn -
dom men er god - og det præ ger mi ne
histori er om barn dom men. Jeg syn -
tes, det var su per godt at vok se op på
lan det, og det præ ger mi ne histori er
om lands by en - og modsat. Jeg læ ste
en perio de på en læ ge sek re tær sko le i
Kø ben havn. Det var slet ik ke mig og
på al le må der ræd sels fuldt, og det
præ ger he le min erin dring om under -
vis ning, lærere og med stu deren de.



13

At for tæl le til sig selv og be skæf ti ge
sig med sin livs historie er ‘at lære ens
ve je at ken de’ - ‘at se ens blind gy der’ - 
‘at se møn stre for valg og spor skift’.
Jeg tror of te, det er tan ker i den ret -
ning, der går for ud for lyst og inter es se 
for at ar bej de med sin historie.

I én af de små bø ger om livs historie
fra Tæn ke pau se seri en faldt jeg over
en halv sæt ning, som ly der: ‘Mit liv
har al tid hand let om...?‘ Her stop pe -
de jeg op, og spurg te mig selv: ‘Hvad
har mit liv al tid hand let om?’, og jeg
kom frem til, at mit liv li ge fra barn af
al tid har hand let om at nær me mig
men ne sker, der på én el ler an den må -
de til trak mig, for di jeg hav de en for -
vent ning om, at de måt te kun ne til føre 
mig no get sær ligt. At det har været så -
dan, har for mig været ube vidst ind til
nu - det har i hvert fald al drig før været 
‘i-ta le-sat’. 
Og nu, hvor jeg er ble vet be vidst om
det, kan jeg se, at mindst en halv snes
per so ner af dem, jeg her tæn ker på,
har gi vet mig no get uvur der ligt - eks -
em pel vis et skub i den rig ti ge ret ning
el ler ind blik i en an den ver den end
min el ler de har gi vet mig mu lig hed
for at være til ste de, hvor der sam ta le -
des på en an den må de end den, jeg er 
op dra get og ud dan net til.

Hvor dan får man sam ling på sin
livs historie? Der er selv føl ge lig man ge
må der, og her får I min. Først og frem -
mest vil jeg for tæl ler jer, at jeg er en
per son, der el sker at ord ne og or ga ni -
sere, og det at be skæf ti ge sig med sin
livs historie er at ord ne og or ga ni sere.
I perio den fra jeg var 14 til jeg var 20
år gam mel skrev jeg dag bog, så den
tid har jeg i de tal jer be skre vet. I man -
ge år her ef ter skrev jeg spora disk om

det ene og om det an det. No ter her fra
er lige som mi ne dag bogs si der kom -
met med i min store erin drings op sam -
ling, som jeg nu skal for tæl le om.

Min store erin drings op sam ling fik
jeg etableret, da jeg for 25 år si den fik
min før ste com pu ter og blev me get
inter es seret i, hvad en så dan en ma -
ski ne kun ne bru ges til - og her la ve de
jeg mit så kald te ‘liv sår stals biblio tek’. 
Bi blio te ket er op byg get så dan, at der
for hvert år i mit liv er en fil - og de fi ler
fik år stals navne ne fra 1940 og frem ef -
ter. Grund la get for etablering af bi -
blio te ket var, at jeg på mit skri ve bord
på min ar bejds plads (må jeg ind røm -
me) hav de en lil le bog lig gen de, hvori
jeg på de en kel te tom me si der hav de
skre vet de nævn te års tal. Og når jeg
så kom til at tæn ke på et el ler an det fra 
min for tid, skrev jeg et stik ord ind i bo -
gen un der det års tal, som jeg men te,
det hør te til. Der ved blev den lil le
bogs si der efter hån den fyldt op med
stik ord til hæn del ser fra de en kel te år.
I min fri tid der hjem me hen te de jeg fra
mit erin drings dyb histori er op, som
sti kor de ne i den lil le bog var ad gangs -
ko der til, og der ved fik jeg styk ket be -
ret nin ger sam men fra næ sten hvert år
af mit liv. Så jeg har rig tig me get stof
på skrift - og der med ri ge ligt stof til en
egent lig livs historie. Og hvis jeg væl -
ger at gå i gang med det pro jekt, skal
jeg ta ge stil ling til, hvor dan det kan
gøres.

Der er for skel li ge me to der. Man
kan skri ve sin livs historie som et kro -
no lo gisk for løb. Det er så dan set det,
jeg har gjort, men jo alt for langt og alt
for de tal jeret. Man kan og så væl ge at
fo ku sere på vig ti ge op le vel ser og her -
til knyt te over ve jel ser og fø lel ser. Man
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kan fo ku sere på si ne valg el ler si ne
spor skift i li vet. El ler man kun ne stil le
sig spørgs må let: Hvad har mit liv al tid
dre jet sig om? Man kan og så skri ve sin 
livs historie som en ræk ke histori er
uden no gen ind byr des ræk ke føl ge -
og man kan en de lig, hvis man har råd
til det, for tæl le sin livs historie til én,
der så får la vet en historie ud af det. 

Jeg har på nu væren de tids punkt ik -
ke in ten tio ner om at om sæt te mi ne
ned skrevne erin drin ger til en bog form 
- dels vil det være et kæm pe ar bej de,
og dels har jeg få et mit be hov for at
ord ne og or ga ni sere op fyldt, og lige le -
des, som det vel var mit for mål, at
kom me til at se mit livs for løb klarere.

Så hvis I går i gang med at skri ve
jeres livs historie - så nyd pro ces sen,
for der er in gen garan ti for, at jeres
nær me ste på ud gi vel ses tids punk tet er 
para te til at være op mærk som me og
inter es sere de læ sere. På den an den

si de kan man næ sten med sik ker hed
reg ne med, at nog le af ens nær me ste
på et se nere tids punkt, når de kom -
mer til skels år og al der, vil læ se jeres
livs historie med stor inter es se.
Der er man ge i vores gen era tion, der
inter es serer sig for livs historie, og de
be kla ger stort set al le, at de mang ler
og savner op lys nin ger om de res for -
æl dre og bed ste for æl dre - ‘for di, de
ik ke fik spurgt i ti de’.

Jeg vil run de den ne historie af med
at si ge: Der er man ge grun de til at
inter es sere sig for sit livs historie. At få
styr på den - at se, hvor man har fulgt
sin vej, og hvor ve jen bli ver ens egen.
En form for tera pi er det - og nys ger -
rig hed er nøg len!

Jeg har det så dan med min livs -
historie, at jeg ved ken der mig det he -
le, jeg ta ger an svar for det he le, og jeg
el sker det he le.

Det er tit len på en sjov bog.
Mang ler du li ge en sid ste ga ve
til de gam le ven ner, så er bo -
gen her. 

Den  ud kom gan ske vist al lere de  i
2004, men vis dom fra gam le går ik ke
så dan af mo de. Den er gen ud gi vet i
2015 ved ju le tid.  For fat ter ne hed der
Katryn og Ross Petras. De er et sø -
sken de par, der ud gi ver mor som me
bø ger.  Det er en sam ling af of te me get 
mor som me ci ta ter om al der fra men -
ne sker, der er over tres. Et lil le ud pluk:

“Du er al drig for gam mel til at bli ve
yn gre” - Sku e spil lerin den Mae West 

“Al der ... be ty der ik ke no get, med -
min dre man er en ost.” - Sku e spil -
lerin den Bi llie Bur ke

“Sik ke et vid un der ligt liv, jeg har
haft! Jeg vil le bare øn ske, at jeg hav de
ind set det no get før.” - For fat teren Co -
let te»

“Al der dom men er som alt an det.
For at gøre den til en suc ces må man
be gyn de ung.” - Sku e spil leren Fred
Astaire

Der er et ci tat på hver af bo gens 377
ci tat si der. Bo gen er ud gi vet på for la -
get Bor gen som pa per back og ko ster
om kring 100 kr.
                             Se også ci ta ter på side 25!

Al der er ve jen til et langt liv - Vis dom fra æl dre
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Høje træ er ved År slev bak ker med ud sigt til Bra brand sø
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Saxild 26. juni 2015 

Tin ge ne for tæl ler livs histori er
Af Kir sten Esper An der sen

Det er ik ke så læn ge si den jeg gav mi -
ne børn en stak for tæl lin ger med fo tos 
- 60 A4 si der blev det til. Det er ik ke al -
tid nemt at få hul på skri veri et, så der -
for har jeg lyst til at for tæl le, hvor dan
jeg fik “hul” den ne gang. 

Det blev plud se lig ret hånd gri be ligt
for mig, da min yng ste spurg te, om jeg 
ik ke en gang vil le for tæl le om de man -
ge gam le ting, som jeg har og som hun 
ken der helt fra sin barn dom, men som 
hun ik ke helt sik kert kun ne hu ske, f.
eks. om sto len el ler ly sesta gen var fra
hen des fars fa mi lie el ler fra min fa mi -
lie, el ler om det var en ga ve el ler et
“lop pe fund”. 

”En gang, når du har tid, Mor, så
for tæl - skriv ned, det må ik ke bli ve for 
sent”.

I dis se ti der er det ble vet “in”, at
sen de TV ud sen del ser om kring lop -
pe fund og anti kvi te ter. Gen stan den er 
må ske inter es sant, men det er for tæl -
lin gen om den, histori en bag den - of -
te og så.

Og nu har jeg tid
Min mand, Aa ge, fo to gra fere de de
ting, jeg men te hav de en historie el ler
som der var navn og da ta på og evt.
an ven del se for. Og så kom for tæl lin -
ger ne nær mest væl ten de af sig selv,
idet jeg f. eks. be gynd te at be skri ve
neden nævn te gu le ki ste, som i dag
står hos min dat ter og svi ger søn. Min
æld ste dat ter bor i ud lan det, men
mon ik ke hun vil hyg ge sig med så dan 

et sæt for tæl lin ger og fo tos? Hun får et 
eks emplar, næ ste gang hun er hjem -
me.

Gen stan den el ler fo to et
hjalp mig i gang.
Hver gang jeg be gynd te at for tæl le
om en ting, en gen stand, duk ke de
me get op i erin drin gen. Det var en
glæ de for mig, men for tæl lin gen gi ver 
og så et til ba geblik i ik ke bare min pri -
va te historie, men for tæl ler me get an -
det og så. Det blev en sam ling bro ge de 
for tæl lin ger ca. 25 i alt og der til 35 fo -
tos. Hos bog hand leren fik de plast -
spiral i ryg gen og gennem sig ti ge plast -
si der for og bag til 25 kr. pr. stk. 

Neden for er et eks em pel på en af
mi ne for tæl lin ger, den læng ste for tæl -
ling, men den vi ser net op de man ge
for skel li ge ting, jeg hu sker. Nog le er
min dre vig ti ge end an dre, men de må
ger ne for tæl le bå de om mi ne for æl -
dre, mig og ti den, vi le ve de i.

Gul ki ste fra 1849 med 
ini ti a ler ne NNS og 
et svagt ridset D.
Den fik jeg af gam le An na Stef fen sen,
den gang da hun skul le på ple je hjem. 

Jeg så min far fe je sin lad vogn om -
hyg ge ligt, spæn de he ste ne for, for
han hav de nem lig lo vet An na Stef fen -
sen at køre hen des ting op på ple je -
hjem met.

Da han kom hjem igen, hav de han
den store ki ste med hjem igen. Den
skul le jeg ha ve, hav de han få et be -
sked på. “Den har hun sid det på så
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man ge gan ge” for tal te An na Stef fen -
sen ham.

Vi sag de al drig kun An na, men al tid 
An na Stef fen sen. Jeg hu sker hen de,
som en mild gam mel ko ne med bril -
ler ne i pan den og al tid i gang med at
re parere tøj for an dre - det var hen des
le ve vej.

Vi kend te hen de fra ti den un der 2.
ver den skrig, da vi bo e de til le je i sam -
me hus som hun. På 1. sal bo e de
ejeren.

Ham var jeg ban ge for, han kom
næ sten al drig ned fra sit kvist kam mer, 
og når vi en de lig så ham, var det, når
han sneg sig langs hus muren. Han var 
ud styret med en ge val dig stor næ se.
Folk kald te ham “Rot ten”, og så dan
be nævn te mi ne for æl dre ham og så -
jo, jeg var ban ge for ham.

Grun den til at vi bo e de der, var
egent lig en vold som tid for mig. Vi var
flyt tet fra et lil le idyl lisk land ar bej der -
hus med bå de for ha ve, bag ha ve,
frugt ha ve med bl.a. bi er og høns. Og
hu set lå i nær he den af mi ne mor -
forældres gård. 

Vi flyt te de, el ler mi ne for æl dre flyt -
te de os, for di min far hav de få et en
præ ste gård i for pagt ning.

Der var in gen for pag ter bo lig, men
det var man ved at om byg ge en gam -
mel la de til og og så at op føre en ny la -
de. Det tog tid, og der var krig.

Før vi flyt te de (1942), hav de vi få et
en dej lig lil le bror, og dej lig så han ud i
si ne hjem me sy e de rø de bal lon buk ser
med hvi de prik ker.

Des vær re blev han syg, fik skar la -
gens fe ber og blev lagt i karan tæ ne på
nær me ste sy ge hus. End nu kan jeg
hu ske mor og jeg stå og kig ge på ham
gen nem ru den. Jeg kan sta dig for -

nem me, hvor tungt det var. 
Des vær re var det så dan, at mor var
ble vet smit tet med skar la gens fe ber, fik 
se nere gul sot og se nere igen gigt fe ber.

Mor flyt te de fra det ene sy ge hus til
det an det. En tid lå hun på et gam melt 
Sct. Eli sa beths Ho spi tal. Mor brød sig
ik ke om non ner ne der, “de res lange
skør ter slæ ber rundt med skidt og
møg”, hu sker jeg, at hun vredt sag de.
Til sidst blev hun ind lagt på Gigt Sa -
na tori et, der hel dig vis lå ri me ligt i
nær he den af vores hjem - far kun ne
cyk le på besøg.
Tiden jeg her nævner, strækker sig
over en periode på minimum 2 år.

Min lil le bror blev rask og kom i den -
ne lange perio de til at bo hos vores
mo ster. Jeg hos for skel li ge fast re og
tan ter. Jeg blev der for lidt af en pend -
ler, ind til jeg skul le be gyn de i før ste
klas se, da bo e de jeg hos fars bror og
hans ko ne ca. 6 km fra sko len, men
kun ne da og så cykle et smut hjem.

I maj 1945 slut te de kri gen
Først på af te nen d. 4. maj hør te vi fri -
heds bud ska bet. Mor var hjem me på
be søg, men sen ge lig gen de, og jeg var
der og så.

Jeg hu sker det ty de ligt. Reg nen
væl te de ned, men plud se lig hør te vi
sang fra ve jen ne den for hu set. To pi -
ger kom syn gen de i styr ten de regn -
med flag i hånd.

Da fik far travlt - mi ne for æl dre hav -
de få et et Dan ne brogs flag i bryl lups -
ga ve - et me get smukt ét. Vi hav de in -
gen flag stang, men far gik op til ejeren
af hu set og spurg te, om han måt te
hæn ge fla get ud af hans vin due, så
kun ne det fyl de he le fa ca den. Jeg blev 
sendt ind til An na Stef fen sen for at
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for tæl le, hvad det var, min far la ve de.
Jeg tror, (me ner at hu ske) at den af ten
fik vi al le kaf fe (el ler no get der lig ne -
de), og fra den af ten var jeg ik ke læn -
gere ban ge for over bo en, ejeren af
hu set. 

Fla get hængte hele da gen
den 5. maj ned over 
hus fa ca den.
Egent lig kan for tæl lin gen ik ke slut te
her, for mor lå jo i sen gen, hun kun ne
ik ke gå, men på gigt sa na tori et hav de
de til budt, at mor kun ne bli ve be -
hand let med en så kaldt “Guld kur”.
Må ske vil le det hjæl pe - må ske.
Far og mor be slut te de, at kuren skul le
mor mod ta ge.

Om af te nen, da mor var ind lagt og
jeg sta dig var hjem me hos far, kald te
far på mig, da jeg skul le i seng og
spurg te mig, om jeg vil le be de af ten -
bøn sam men med ham. Sam men
kun ne vi be de om, at mor kun ne bli ve
rask igen.

Vi lag de os på knæ ved mors seng,
fol de de vore hæn der, og far bad for
os. Det var gan ske uvant for mig; før

var det mor, der bad af ten bøn el ler
sang med min bror og mig, “So len er
så rød mor”, men det her var langt al -
vorligere, for stod jeg. 

Mor tål te kuren, la den blev om byg -
get, og vi kun ne flyt te ind i for pag ter -
bo li gen til præ ste går den, men pen ge -
ne var me get små. På et tids punkt
måt te far gå til bank direk tøren, der
bo e de og hav de kon tor på den an den
si de af ga den, for at be de om et lån.
Jeg ved ik ke, om han fik et lån, men
véd at direk tøren spurg te far, om han
måt te kø be vores flag. Det flag var det
smuk ke ste, han hav de set 5. maj
1945. Mor og far snak ke de om det og
be slut te de, at det ik ke kun ne være et
bed re sted end hos bank direk tøren. Vi 
hav de in gen flag stang, men det hav -
de han, og han bo e de li ge over for
præ ste går den. Jeg var 7½ år den -
gang. 

Må ske har jeg delt op le vel ser med
An na Stef fen sen. Jeg skul le nem lig
dag ligt lø be op til hen de med den
gam le avis. Så sad jeg på hen des gu le
ki ste, som jeg se nere fik, da hun skul le
på ple je hjem. 

Ege nom sor gens eks i sten ti el le pro ble mer 
Af Lot te Ev ron, adjunkt og ph.d.,
In sti tut for Sy geple je, Pro fes sions -
højsko len Metro pol. Kan kon tak -
tes på loev@phmetro pol.dk 

I dag lig ta le for stås ege nom sorg som
en må de at ta ge bedst mu lig vare på
sig selv på. Her er det op til den en kel -
te per son selv at be stem me, hvad god
ege nom sorg er. Men det kan og så for -
stås på en an den må de. I dag er

egenom sorg ble vet et po li tisk red skab
til at styre bor gere i vest li ge sam fund
med. Her er det po li ti ker ne, der be -
stem mer, hvad god ege nom sorg for
den en kel te bor ger er. Det over ord ne -
de for mål med ege nom sorg som
styring er at spare sam fun det for store
ud gif ter til ple je og be hand ling. Det
gøres ved at hol de sy ge og gam le
men ne sker ude af sund heds væ se net . 
Sam ti dig er ide en at styr ke den en kel -
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te bor gers sund hed og livskva li tet til et 
langt og godt liv. 

Pro ble met er, at man ge sy ge og
gam le men ne sker ik ke har sam me op -
fat tel se af det go de liv som po li ti ker -
ne. Når sund heds væ se net lærer men -
ne sker at dra ge om sorg for sig selv på
én be stemt må de, ude luk kes an dre
må der at dra ge om sorg for sig selv på. 
Dem, der ik ke kan el ler vil dra ge om -
sorg for sig selv ud fra sund heds væ se -
nets be tin gel ser, ude luk ker sig selv el -
ler luk kes ude af sy ste met. Det be ty -
der, at nog le men ne sker ik ke får den
hjælp, de har be hov for. En an den
kon se kvens af ege nom sorg som
styring er, at nog le men ne sker fø ler
skyld og skam over ik ke at kun ne ta ge
vare på sig selv på den må de, som sy -
ste met for ven ter. I nog le til fæl de
ledsa ges det af en lyst til at dø for ik ke
at være til be svær for an dre el ler sam -
fun det. 

I Dan mark er der ud vik let sær li ge
pro gram mer, der skal lære kro nisk sy -
ge og gam le men ne sker at dra ge bed -
re om sorg for sig selv. Jeg har under -
søgt et af dis se pro gram mer. Gen nem
tre år fulg te jeg et fald pro gram i en
fald kli nik. Jeg så på, hvor dan de ar -
bej de de med fore byg gel se af fald i
pro gram met og tal te med del ta ger ne,
per so na let og le der ne. Der ud o ver var
jeg ude hos men ne sker, der var fal det, 
men ik ke øn ske de at del ta ge i pro -
gram met. Her under søg te jeg, hvor -
dan de drog om sorg for sig selv. Re -
sul ta ter ne er sam let i en ph.d.-af -
hand ling, der er sat sam men af fire ar -

tik ler, et es say og en over ord net ram -
me. 

Under sø gel sen vi ser, at per so na lets 
stør ste op ga ve er at mo ti vere del ta -
ger ne til at ta ge (mere) an svar for
egen sund hed og dra ge om sorg for sig 
selv. Den hø je ste form for ege nom -
sorg i den se ne al der dom er at være
fy sisk ak tiv på en for sig tig må de. Men
det er og så god ege nom sorg at le ve
uden røg og alt for me get al ko hol og
fedt. 

Der ar bej des sy ste ma tisk med fore -
byg gel se af fald på tværs af ho spi tal
og kom mu ne. Det gi ver fag per so ner
en mu lig hed for at fin de sund heds -
proble mer hos al le men ne sker over
75 år. Hen sig ten er, at lære men ne -
sker, der er fal det, at de og så skal le ve
sundt og hol de sig ude af sund heds -
væ se net. I dag er lig nen de fald pro -
gram mer bredt ud over alt i Dan mark. 

En kon se kvens af dis se pro gram -
mer er til ti der, at gam le men ne sker,
der fal der og har be hov for hjælp fra
sund heds væ se net, gøres an svar li ge
for de res fald. Op fat tel sen er, at når et
gam melt men ne ske fal der, er det for di 
han/hun ik ke har ta get an svar for sig
selv og ved li ge holdt sin aldren de krop 
på den rig ti ge må de. Han/hun har
der ved be vidst el ler ube vidst la det
krop pen for fal de. Det te for fald op fat -
tes til sy ne la den de som bå de til ska de
for det en kel te men ne ske og for sam -
fund sø ko no mi en. 

Den pro fes sio nel le for stå el se af
ege nom sorg og nor men for den go de
al der dom pas ser ik ke al tid med gam le 
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men ne skers syn på al der dom men.
De gam le men ne sker, jeg tal te med i
under sø gel sen, drog om sorg for sig
selv på for skel li ge må der. De res valg
for tæl ler om de res vær di er og nor mer 
for det go de liv i al der dom men. I
under sø gel sen fandt jeg seks for skel li -
ge må der at dra ge om sorg for sig selv
på. Her op fat tes det go de liv som: 

1. Et ak tivt men for sig tigt liv. Den
aldren de krop op fat tes som skrø be lig
el ler svæk ket, og der ta ges for holds -
reg ler for ik ke at over skri de dens
græn ser gennem træning. 

2. Et liv med syg dom. Den aldren -
de krop op fat tes som syg, hvor be -
hand ling og med i cin er med til at ved -
li ge hol de krop pen og af mær ke dens
grænser. 

3. Et fy sisk ak tivt og ri si ko fyldt liv.
Den aldren de krop op fat tes som
plastisk. Kon stant træ ning og ri si -
ko-ad færd mu lig gør en over skri del se
af krop pens grænser. 

4. Et selv stæn digt liv. Den aldren de
krop op fat tes som sej og ud hol den de.
Der ta ges man ge ri si ci og krop pens
græn ser ud for dres ger ne for at fast -
hol de fø lel sen af selvstændighed. 

5. Et æste tisk liv. Den aldren de
krop op fat tes som ele gant og smuk.
Dens græn ser ka mu fleres el ler ig -
noreres be vidst el ler ube vidst via ri si -
ko-ad færd.  

6. Et re li giøst liv. Den aldren de krop 
op fat tes som en del af en hø jere magt, 

som per so nen ik ke selv er her re over.
Krop pens fy si ske græn ser kan over -
skri des gen nem men ta le kræf ter. Dis -
se kræf ter er re la teret til Gud eller
skæbnen. 

De to før ste op fat tel ser fal der sam -
men med sund heds væ se nets nor mer
og vær di er om det go de liv i al der -
dom men. De fire an dre op fat tel ser
står i modsæt ning til sund heds væ se -
nets nor mer og vær di er, idet vær di er -
ne er for bun det med ac cept af ri si -
ko-ad færd. Vær di er som over skri del -
se af krop pens fy si ske græn ser, selv -
stæn dig hed, æste tik og re li giø si tet bli -
ver må der at le ve det go de liv i al der -
dom men på. Ri si ko-ad færd bli ver op -
fat tet som pri sen, man er vil lig til at be -
ta le. Dis se op fat tel ser står i kon trast til
vær di en om an svar lig hed og ved li ge -
hol del se af den aldren de krop længst
mu ligt. 

Spørgs må let er, om sund heds væ -
se net er vil lig til at åb ne op for et bre -
dere syn på ege nom sorg og det go de
liv i al der dom men og på den må de ta -
ge hånd om de eks i sten ti el le pro ble -
mer, ege nom sorg som styrings red -
skab kan med føre? El ler vil den æl dre
del af be folk nin gen gøre op rør mod
det snæv re syn på ege nom sorg og op -
fat tel sen af det go de liv i al der dom -
men på an dre må der end tavs fra valg
af sund heds væ se nets sy ste ma ti ske
sund heds frem men de og fore byg gen -
de til bud? 

Af hand lin gen kan down loa des på: 
http://vbn.aau.dk/fi les/215241120/Lot te_Ev ron_EPUB.pdf 
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Ud sigt over Vag tel vej, da vi kun ne se ud o ver mar ker ne helt op til Hasle. 
Nu lig ger her Fry den lund kvar teret med store bo lig blok ke op kaldt 
ef ter går den Fry den lund, som lå her end nu i 60er ne

Det er et plus
For to som æl des
Hvis de får lov
At æl des fæl les.

Jeg min des al ting, jo jeg gør,
Jeg hu sker alt med min dre,
Du lige frem om no get spø’r,
Jeg ik ke kan erin dre. 

Jeg tæn ker tit
I stil le stun der
Hvis jor den den
En dag går un der,

 

Så føl ger jeg
Min in dre stem me, 
Så ta’r jeg fri
og bli ver hjem me.

Tan ker på ver se fød der     

Flem ming Jo hans son.  Pen sio neret dig ten de oste hand ler

Læs hans bed ste oste dig te her:
http://is suu.com/pero lofdk/docs/no get_om_ost/1
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Livs git teret: 

Dit liv på et A4-ark
Af Knud Ra mi an

Det er er ik ke en hver gi vet bare at
kun ne for tæl le løs om sin livs historie.
Slet ik ke skrift ligt. Et godt sted at star te 
er at la ve, hvad jeg kal der et ”livs git -
ter” el ler ”Dit liv på et A4-ark”. Det
kan la ves i hån den el ler al ler nem mest
på en PC el ler på net tet. 

På com pu teren kan man star te
med gan ske få ræk ker i en ta bel og fø -
je ræk ker til efter hån den som de ud -

vik ler sig. Ud for hvert år kan du skri ve 
stik ord i de 4 ko lon ner. For hvert felt
kan du nu ud fol de de erin drin ger der
knyt ter sig til sti kor de ne. Skriv som
det fal der dig ind, men du har et or -
dens sy stem: Ark mær ket 1969,C 1 vil 
al tid hand le om din fri tid i 1969. Du
kan la ve flere ko lon ner fx en til hel -
bred. Erin drin ger ne ud vik ler sig hur -
tigt. Neden for er vist et eks em pel med
nog le ud valg te stik ord fra en 20-årig
perio de. 
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Fa mi li e fred med di ne voks ne børn 
En an mel del se af Tove Holm

Katri ne Krebs og Ca mil la Carl sen
Bechs gaard har skre vet end nu en bog 
om for hol det mel lem børn og for æl -
dre. I 2012 ud gav de bo gen ”Fa mi li e -
fred med di ne for æl dre”. I år ud kom
bo gen ”Fa mi li e fred med di ne voks ne
børn”. Det frem går, at der vil kom me
flere bø ger om fa mi li e for hold.

Den ak tu el le bog er let at læ se. For -
fat ter ne be hand ler em net seriøst gen -
nem inter vi ews med bå de voks ne
børn og for æl dre. De for tæl ler histori -
er ne om, hvor galt det i nog le fa mi li er
kan gå. 

Katri ne Krebs skri ver i for or det
”Bø ger ne i seri en Fa mi li e fred er ba -
seret på for tæl lin ger om fø lel ser i for -
hol det mel lem børn og for æl dre. De
er fun da men tet. Kan du iden ti fi cere
dig med nog le af de fø lel ser, kan du
for ment lig bru ge bo gen her til bed re
at for stå og til let tere at fin de din vej til
fred.”

I det før ste ka pi tel skri ves: ”Den
stør ste ud for dring som for æl der er at
gi ve slip på fø lel sen af, at det er din
skyld og dit an svar, uan set hvor dan
det går di ne voks ne børn”……..”det
er en ga ve at få lov til at være be tyd -
nings fuld i et an det men ne skes liv,
men det kan og så være kræ ven de, og
det kom mer ik ke bare af sig selv”

Den før ste historie for tæl ler om en
fa mi lie, hvor for ældre ne har op le vet
et har mo nisk fa mi li e liv (med de po si -
ti ve og ne ga ti ve op le vel ser, det inde -
bærer for os al le), men de var ufor -
bered te på dat terens te e na ge o prør.

De gør de res bed ste, for sø ger og så at
være hjælp som me bed ste for æl dre,
men må til sidst er ken de, at de res dat -
ter ik ke øn sker kon takt med dem.

 Inter vi e weren ta ger lidt en si digt
for ældre nes, og især mo derens, par ti. 
Det er der for vel gøren de, at psy ko lo -
gen i de føl gen de ka pit ler går i dyb den 
med pro ble ma tik ken set fra beg ge si -
der. Der bli ver gi vet for slag til kon flikt -
løs ning og gi vet ud tryk for tan ker, som 
er værd at over ve je. F. eks. ”Mo den -
hed er det at kun ne se den an den som
en per son med fejl, men sta dig se – og
fo ku sere – på alt det, der er værd at el -
ske”.

Flere ka pit ler hand ler om brud. I tre 
af de fire fa mi li er er brud det med det
voks ne barn uo pret te ligt. I de to før ste
fa mi li er er det bar net, der læg ger af -
stand til for ældre ne og til sidst fra væl -
ger dem. For fat teren me ner, at der al -
lere de sker brud un der bar nets op -
vækst. ”Hver gang der sker en æn -
dring og ud vik ling i selv stæn dig he -
den, skal for hol det gen for hand les.”

I et historisk over blik over fa mi li ens
ud vik ling de sid ste hund re de år skri -
ver so cio lo gen Hen rik Dahl et ka pi tel
og an fører bl.a. om skils mis ser, der of -
te direk te el ler ind irek te fører til brud
mel lem for æl dre og børn: ”……fa mi -
li en er ble vet tømt for funk tio ner, og
så er der kun fø lel ser ne til ba ge. Hvor
fa mi li en før holdt sam men for at be -
vare an se el sen i lo kal sam fun det og
hol de for mu en på hån den, har den
mo der ne fa mi lie fore nklet sagt kun fø -
lel ser som bin de mid del.”
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Det er ik ke blot svært for de min dre
børn at op le ve for ældre nes skils mis -
se, men ”for un ge, der selv står for at
skul le flyt te hjem me fra, kan det være
eks tra svært at op le ve for ældre nes
skils mis se. Når de res eget liv skal byg -
ges op, er det af gøren de at ha ve et
trygt fun da ment at sæt te af fra.”

Bi skop An ne Lind hardt bli ver inter -
vi e wet over te ma et :Du skal ære din
far og din mor, og på spørgs må let, om 
det al tid er for ældre nes an svar, at re -
la tio nen til de res børn bli ver brudt,
svarer hun: ”Man kan ik ke en ty digt
læg ge an svaret hos for ældre ne, men
det er klart, at som for æl dre har vi en
eks tra op ga ve og et eks tra an svar, for -
di vi er de voks ne. Vi for ven tes at
være dem, der har over skud det, ind -
sigt og mo den hed til at få for hol det til
at fun gere………..Det vig ti ge ved en
fa mi lie er, at der er nog le bånd, som vi 
ik ke først skal til kæm pe os. ….Selv -
føl gelig skal en hver sta dig ta ge ak tiv
del og an svar, men eks i sten ti elt be ty -
der til hørs for hol det i fa mi li en, at vi ik -
ke skal ret fær dig gøre os selv he le ti -
den”.

Om bed ste forældre nes rol le: ”Man
kan of te no get på tværs af gen era tio -
ner, som man ik ke kan med si ne for -
æl dre……Der er ik ke sam me sår bar -
hed ved at få sagt nog le pri va te ting,
som der kan være over for for æl dre,
man som barn ser hver dag.” …..

Hvis et kær lig heds for hold bli ver
brudt, kan vi kom me igen nem det ved 

at mø de en an den. Det kan vi ik ke i
for æl dre-børn re la tio ner. De bånd,
der er mel lem for æl dre og børn, kan
ik ke er stat tes.”

Den sid ste for tæl ling hand ler om
en fa mi lie med en søn og en dat ter. De 
har et godt for hold til de res børn un -
der he le op væk sten. Søn nen er et føl -
somt barn, og de vi ser stor for stå el se
for ham, og så da han for tæl ler dem,
at han er bi- el ler ho mo sek su el. Der i -
mod kom mer det bag på dem, at han
mis bru ger hash, så han må op gi ve
den ene ud dan nel se ef ter den an den.
De hjæl per ham, så godt de kan, gang 
på gang på gang. Da for ældre ne om -
si der ind ser, at de res søn må le ve sit
eget skæ ve liv, er fa mi li en ned brudt,
iso leret og skyld be tyn get

Psy ko lo gens kom men tar er: ”Du
skal ik ke over in vol vere dig, så he le
din liv se ner gi bru ges på at være om -
kring dit barn. Din for ældrerol le stop -
per der, hvor du kun er med til at fast -
hol de uselv stæn dig hed i ste det for at
støt te. Ro en kom mer med ac cep ten
af, at så dan her er det, og nu skal der
gi ves slip. Den psy ki ske sår bar hed er
et livs vil kår, som du ik ke kan bære for
dit barn”.

Bo gen er væg tigt ind læg i de bat ten
om fa mi li en i sam fun det, og den slut -
ter med et vel gøren de re su mé af al le
de go de råd og kom men tarer.
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Du sy nes, din mor har nå et al -
deren til at flyt te til no get
ældre ven ligt. Men pas li ge på
to nen, når du præ sen terer ide -
en for hen de…..

“Hej mor, hvor hav de du egent lig
tænkt dig at bo, når du ik ke læn gere
kan klare dig selv?” spurg te en jour na -
list sin mor. Det skul le hun ik ke ha ve
gjort, for hun var gå et over an stæn -
dig he dens tær skel. Psy ko lo gen An na
Aa mand for tol ker re ak tio nen. “Det
her hand ler ik ke om, at din mor er føl -
som el ler har det svært med at bli ve
æl dre. Det her hand ler om det re -
spekt lø se og græn se o versk ri den de i,
at du an ta ger, at din mor vil kom me til
ik ke at kun ne klare sig selv. Du gør

hen des aldren de jeg til no get du li ge
vil le ven de hur tigt over tele fo nen. Det
er da kræn ken de at bli ve gjort til et
pro jekt, der skal hand les på - på den
må de. 

Så dan star ter ar tik len “Vis lidt re -
spekt, din vår hare” i det se ne ste num -
mer af Re al Da ni as blad “Bed re hjem”.
Det føl ges op af en lil le ko lon ne med
hen des go de råd om “Den svære
sam ta le med for ældre ne” - så blev
man lidt pro jekt al li ge vel. 

Der er 20 si der med ar tik ler om al -
der dom og bo lig. Hvad gør man med
ha ven, hvor når skal man flyt te, hvor
kan man flyt te hen, hvad kan man få
hjælp til?

Hvor dan skal du bo, når du bli’r gam mel? 

Jeg fin der stor glæ de i at ta le med de
gam le. De har til ba ge lagt den vej,
som vi al le skal gå, og ved, hvor den er 
ujævn og hård, og hvor den er li ge og
let.
Pla ton (427 f.Kr.- 348 f.Kr.)
               --------------------------
Jeg rå der dig til at fort sæt te med at le -
ve ude luk ken de for at ir ri tere dem,
som be ta ler din pen sion. Det er den
ene ste glæ de, jeg har tilbage.
François-Marie Arou et de Vol taire
(1694-1778)
               --------------------------
Pen sio nist til værel sen dræ ber flere men -
ne sker end hårdt ar bej de no gen sin de
har gjort.
Mal colm S. For bes (1919-)

 Jeg ved ik ke, hvor dan du har det med 
al der dom men. For min part så jeg
den end ik ke nær me sig. Den stak mig 
i ryg gen.
Phyl lis Dil ler (1917-)
               --------------------------
Al der dom men er det hidtil ene ste
ken dte mid del til at le ve længe.
Char les Au gustin Sain te-Be u ve        
(1804-1869)
               --------------------------
Al le vil le ve læn ge, men in gen vil bli ve
gam mel.
Be nja min Fra nklin (1706-1790)
               --------------------------
Den ene ste måde at le ve læn gere på,
er at æl des.
Da ni el François Au ber (1782-1871)

Tanker om alderdom



Der ind kal des til or di nær

 Generalforsamling i FU AM
Ons dag den 10. fe bru ar 2016 kl. 16.30

i Ca fé en Klo ster ga de cen tret, 
Klo ster ga de 37, År hus C 

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 2015 
4. Fast læg gel se af kon tin gent for 2017 samt
 god ken del se af bud get for 2016 
5. Valg af med lem mer til be styrel sen 
På valg er: Knud Ra mi an

Kir sten Trol le gaard Jør gen sen
Lis bet Thoren dahl
Hel le Snell

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 

Han ne Juul Jen sen
8. Ind kom ne for slag 
9. Even tu elt



For årets mø der om Livs histori en

13. Ja nu ar: ”Hjælp til erin drings skri ben ter”
                           – livs histori en set fra en pro fes sio nel syns vin kel
Op læg: Lot te Printz, Jour na list. Til ret te læg gel se Lis bet Thoren dahl
Of te stran der det livs histori ske skri ve pro jekt, in den det kom mer i gang. Man ge har
brug for et skub til at ta ge det før ste skridt, ”kun stigt ån ded ræt” el ler lige frem en pro -
fes sio nel pen ne fører. Hvad vil det si ge at be de en pro fes sio nel pil le ved sin per son li -
ge historie? Hun de ler ud af er farin ger og fif, som kan være nyt ti ge red ska ber til din
erin drings rej se.

10. Fe bru ar: ”At for tæl le livs histori er med bi lle der”
Op læg: Bir git te Høj lund, Pro jekt le der Syd djurs Kom mu ne. 
Til ret te læg gel se: Kir sten Trol le gaard
Bir git te Høj lund har ar bej det pro fes sio nelt med ældres livs for tæl lin ger via fo tos og
film i for skel li ge sammen hæn ge. Hun vil for tæl le om, hvor dan li vet erin dres vi su elt,
og hvor dan man bedst kan ar bej de med og for mid le sin livs for tæl ling gen nem bi lle -
der. Hvor dan kan man som fag per son bru ge, men og så mis bru ge sva ge gam les livs -
historie fx i ple je bo li ger. Hvad skal fx de pårøren de være op mærk som me på?

9. Marts: For ti dens be tyd ning for men ne sker med de mens
Op læg:  Met te Bryn skov Til ret te læg gel se: Lis bet Thoren dahl
Hvad be ty der for ti den for men ne sker med de mens? ALT og in gen ting! Hvor dan
und går man bedst at men ne sker med de mens op le ver neder lag?  Som spor hund!
Hvor når er op le vel sen af ik ke at kun ne hu ske smer te fuld for et men ne ske med de -
mens? Når re la tio nen kra ke lerer. Kan de pro fes sio nel le sti mu lere hu kom mel se? JA!

13. April: Lad tin ge ne for tæl le din historie
Op læg: Kir sten Esper An der sen, Med lem af FU AM fra 1982.  
Til ret te læg gel se: Trau te Lar sen
Når gam le ki ster, sto le og en kaf fe kan de bli ver som åb ne døre for livs historie,
fly der histori er ne/for tæl lin ger ne let. Ef ter en søn dags efter mid dags hyg ge med fo -
toal bum og pap kas se fyldt med fa mi li e bil le der, der skul le ha ve navne og da ta til -
knyt tet, sag de min dat ter – ”di ne gam le ting og sa ger, for tæl om dem – nej, skriv det
ned det må ik ke bli ve for sent”.

11. Maj: Re la tio ner,  IT-te kno lo gi og de mens
Op læg: An ders Kristian Krog ager An der sen, 
De men skon su lent, Aar hus kom mu ne. Til ret te læg gel se: Knud Ra mi an
Aar hus Kom mu ne har gen nem en perio de ar bej det med at ud vik le og af prø ve di gi -
ta le livs histori er, eks em pel vis Idi fy, som er et pro gram, der kan hjæl pe men ne sker
med kog ni ti ve van ske lig he der, her un der de mens-syg dom, med at fast hol de alt det,
som har for met det en kel te men ne ske. Hvad er re sul ta tet af af prøv nin gen? Hvor dan 
kan en di gi tal livs historie støt te men ne sker med de mens? Hvad er pla ner ne frem o -
ver?

Al le mø der er fra kl. 14.30 til 16.30
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

Mø de lo ka let har tele slyn ge
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