
3
28. årgang

December 2008

Sy net på an dres al der vari erer 
med ens egen al der

Age For ce i Ros kil de

Re fera ter af FU AM-mø der

Bla de af et ældre liv
Hvor er mæn de ne?

Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder

- en forening for de uprøvede ideer og projekter



 Læs i det te num mer
Sy net på an dres al der vari erer med ens egen alder. . . 3
Age For ce i Roskil de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ind kal del se til gen eral for sam ling den 11. februar . . . . 9
Ældre Forums årsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bla de af et ældre liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hvor er mæn de ne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Re ferat af FUAM-mø det den 10. september. . . . . . . . 14
Re ferat af FUAM-mø det den 8. oktober . . . . . . . . . . . 16
Re ferat af FUAM-mø det den 11. november . . . . . . . . 23
Kom men de mø der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

 Re dak tør

Traute Larsen, Duevej 17, 8210 Århus V
Tlf.: 8615 5917 E-mail: trau te@hansludvig.dk

Layout og sats:
Børge Helmer, Storhøjvej 16, 8320 Mårslet
Tlf.: 8627 2900 E-mail: bor ge.hel mer@gmail.com

Sidste frist for stof til Nyhedsbrev nr. 1/2009:
11. fe bru ar 2009

 Læs i det te num mer

 Be styrel se

Knud Ra mi an 8627 4042
To ve Holm (sek re tær) 8617 9065
Søren-Peter Pe der sen (kas serer) 8613 4788
Trau te Lar sen 8615 5917
Klara Juul-Madsen 8625 6049
Kir sten Trol le gaard Jør gen sen 8636 2511
Ir ma Mag nus sen 8625 9804

  Supple an ter:

Lis bet Thoren dahl 8627 2802
Børge Helmer 8627 2900



3

Sy net på an dres al der 
vari erer med ens egen al der
Al der er et fly den de be greb, der sæt ter spørgs måls tegn
ved de fa ste al ders græn ser

I sam fun dets ældre bil le de er al -
der dom men tra di tio nelt en skæb ne -
be stemt ned tur. Den ne op fat tel se er
ved at æn dre sig så småt, men eks i -
sterer end nu. Det te er især be kym ren -
de, for di vi i prak sis kon stru erer al der -
dom men ved hjælp af kro no lo gisk al -
der. Al der si ger i sig selv ik ke me get,
men når en be stemt al der er mar kør
for over gang til efter løn, pen sion og
tvun gen af gang fra ar bejds mar ke det,
be ty der lov giv nin gen sam ti dig en eks -
klu sion fra det ”nor ma le” sam funds liv 
skri ver Jørn Hen rik Pe ter sen i ”Vel -
færd for æl dre – hold ning og hand -
ling”. Fra at være skaf fe dyr bli ver
man til ældre byr de. Jørn Hen rik Pe -
ter sen konklu derer

• Vi skal bry de med al deren som
skæb ne be stemt ”ned tur”;

• Vi skal bry de med kro no lo gisk al der
som græn se mar kør;

• Vi skal bry de med op fat tel sen af ”de
gam le” som ho mo gen grup pe;

• Vi skal værd sæt te mu lig he der ne for
flere ak ti ve le ve år;

• Vi skal se aldring som en ind i vi du el
pro ces;

• Vi skal se aldring som en del af den
en kel tes le ve de liv;

• Vi skal sæt te livsløbs per spek ti vet i
cen trum;

• Vi skal ud vik le det ”al der sin teg rere -
de sam fund”, hvor al der ik ke i sig
selv er en be græns ning;

• Vi skal gøre op med for dom me ne
om, at al der spil ler en rol le for, hvad
den en kel te må og ik ke må;

• Vi skal sæt te men ne sket frit – uden
hen syn til al der;

For sknings pro jek tet Vel færd for æl dre - hold ning og hand ling er
iværk sat ved Syd dansk Uni ver si tet i et sam ar bej de mel lem Vel færds mi ni -
steri et, Ser vi cestyrel sen og Ældre Forum. Den af slut ten de rap port af sam me 
navn Vel færd for æl dre - hold ning og hand ling af pro fes sor Jørn Hen rik Pe -
ter sen sam ler trå de ne fra he le for sknings pro jek tet og er ud gi vet af Syd dansk 
Uni ver si tets for lag 2008.
Der ind går og så 6 del rap por ter:
Char lot te Wi en: Ældre bil le det i med i er ne gen nem 50 år. 2005 
Marie Kon ge Ni el sen: Et godt liv som gam mel. 2006
Christi an El me lund-Præ ste kær og Char lot te Wi en: Med i estor me nes magt.
2007.
De tre rap por ter er tid li gere om talt i FU AM's Ny heds bre ve.
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Jørn Hen rik Pe ter sen gennem går
skif ten de op fat tel ser af al der dom, for -
sør gel se og pen sions al der og gi ver en
ræk ke for slag til, hvad vi kan lære, og
hvad vi har lært om fa mi li e po li tik og
ældre struk tur, set ud fra under sø gel -
ser ne.

Hjem meh jæl pens ud vik ling har 
ud vik let sig historisk i takt med kvin -
der nes øge de ind sats på ar bejds mar -
ke det, den øge de rest le ve tid og ud -
vik lin gen af fire-gen era tions-fa mi li en, 
hvil ket har gi vet pres på vel færds sta -
ten for at vare ta ge de op ga ver, som
tra di tio nelt lå i fa mi li en. Jørn Hen rik
Pe ter sen har og så en ræk ke be tragt -
nin ger over fa mi li e struk tur og ældre -
po li tik i det mo der ne sam fund med
fire-gen era tions-fa mi li er ne i det
aldren de sam fund. Han me ner, man
bør over ve je funk tio ner ne for sand -
wich ge nera tio nen, som er de un ge
æl dre, der er ud spændt mel lem bør -
ne ne og bør ne bør ne nes for vent nin -
ger til dem på den ene si de og de
”gam le for æl dre” på den an den si de.

Vel færds sta ten er et sur ro gat
for næ ste kær lig hed. Der for er det
for kert at tro, at ple je kræ ven de
ældres frie valg i for hold til hjem meh -
jæl pen er et go de. Af hæn gig heds si tu -
a tio nen pas ser me get dår ligt sam men
med et frit valg, ud ta ler pro fes sor Jørn 

Hen rik Pe ter sen i et inter vi ew i So ci al
Fo cus, 2008, nr.4. Jørn Hen rik Pe ter -
sen har an a ly seret ud vik lin gen fra
hus mo dera flø ser over hjem meh jælp
til SO SU-as si stent. Det har lig get
under for stå et, at de job kun ne en hver 
kvin de på ta ge sig. Der for har om rå -
det været et lav løn som rå de uden den
store presti ge, men det er ble vet ty de -
ligt i dag, at om sorg sper so na let skal
ta ge sig af al vor ligt sy ge men ne sker
og har et stort an svar, og der er kom -
met man ge flere op ga ver til.

Bo gen: ”Vel færd for æl dre – hold -
ning og hand ling” er et sammen fat -
ten de for sknings rap port på 276 si der. 
En del af bo gen er spæn den de læs -
ning med histori ske til ba geblik og
sam funds betragt nin ger om ældre ge -
nera tio nens rol le og pla cering i sam -
fun det, an dre de le er lidt tun gere læs -
ning ba seret på det ind sam le de ma -
teri a le. Pro jek tets for mål har været at
styr ke og kva li fi cere de bat ten og bi -
dra ge med vi den som grund lag for
frem ti di ge po li ti ske be slut nin ger. Pro -
jek tet har set nær mere på de hold nin -
ger, som frem kom mer i med i er ne, og
som be folk nin gen bærer med sig.

Trau te Lar sen

Jørn Hen rik Pe ter sen: Hjem meh jæl pens historie – Idé er, hold nin ger,
hand lin ger. 2008 Did de Cra mer Jen sen m.fl.: Ple je hjem stil syn – Po li tik på
pres sens præ mis ser. 2008 

Lis Holm-Pe ter sen: Fæl les skab og an svar – en kva li ta tiv under sø gel se af
dan sker nes op fat tel se af an svar og pligt i for hold til al der doms for sør gel se.
2008

Al le rap por ter kan læ ses og down loa des på Fejl! Hy per lin kre feren cen 
er ugyl dig og www.aeldre forum.dk
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Age For ce i Ros kil de
I ”FU AM, År hus” har vi inter -
es seret os for det stort an lag te
Age For ce-pro jekt for bor ger -
ne i Ros kil de Kom mu ne.
Under teg ne de har som gæst
del ta get i det in tro du ceren de
mø de på Ros kil de Bi blio tek
den 27. au gust 2008. 

Før ste mål sæt ning med pro jek tet er
at gi ve kom mu nens nye Age For -
ce-gen era tion af ak ti ve, ini ti a tiv ri ge
og res sour cestær ke 60+’ere mu lig -
hed for at være trend sæt tere og spil le
en ak tiv rol le i den de mo kra ti ske ud -
vik ling af lo kal sam fun det. Det er bi -
blio te ker ne i Ros kil de, der har ta get
ini ti a ti vet og søgt til skud til pro jek tet i
Bi blio teks styrel sens Ud vik lings pul je
med hen blik på at til by de den nye
ældre ge nera tion en plat form be stå -
en de af fy si ske ram mer, hvil ket vil si ge 
ad gang til mø de lo ka ler med IT og
inter ne tad gang i bi blio te ker nes byg -
nin ger, hvor netværks grup per in den
for for skel li ge inter es se om rå der kan
ud fol de sig og øge livskva li te ten for
sig selv el ler en ga gere sig i pro jek ter til 
nyt te for an dre.

)
Pro jek tet vil i al le fa ser bli ve fulgt og

be skre vet af lek tor, ph.d. Ti ne Fri strup 
fra Dan marks Pæ da go gi ske Uni ver si -
tets sko le ved Aar hus Uni ver si tet. Ti ne 
Fri strup er for sker in den for ældre om -
rå det, og hun le verer et af af te nens
op læg med tit len: ”Al der dom men er
ik ke, hvad den har været!”. På bag -

grund af Ti ne Fri strups lø ben de eva -
lu ering og be skri vel se af pro jek tet bli -
ver den ne påstand ud gangs punk tet
for pro jek tets an den mål sæt ning,
nem lig ”at for sø ge at skri ve en ny
historie om det at bli ve æl dre”.

Det in tro du ceren de mø de den 27.
au gust blev først i sep tem ber fulgt op
af works hops, hvor de inter es sere de
60+’ere or ga ni sere de sig i te ma ti -
sere de inter es se grup per.

Ved det in tro du ceren de mø de præ -
sen tere de bi blio teks chef Mo gens Ve -
ster gaard pro jek tets for mål og ind -
hold i ul tra kort over skrifts form. Han
gjor de klart, at grup per ne skul le være
selv køren de, for stå et på den må de, at 
bi blio te ker ne ik ke stil le de grup pe le -
dere el ler igangs æt tere til rå dig hed.
Man gik ud fra, at grup pe med lem -
mer ne i et gi vet pro jekt vil le være
sammen sat af men ne sker med den
for skel li gar te de er faring og ud dan -
nel ses bag grund, der skul le til for at
iværk sæt te og gennem føre et gi vet
pro jekt. 

De før ste op lægs hol dere Stig El liot
Ny e gaard og Stig Bjer re gaard Pe der -
sen fra or ga ni sa tio nen ”Se niorer
uden Græn ser” re de gjor de for de
”store” pro jek ter, den ne or ga ni sa tion
hav de iværk sat i Af ri ka og Ne pal, og
hvil ke er farin ger de hav de ind hø stet
om kring or ga ni sering, sam ar bej de
med lo kal be folk ning og øko no misk
grund lag for pro jek ter nes suc ces.

An den op lægs hol der, Chris Evers,
fra or ga ni sa tio nen ”Læ ger uden
Græn ser” be ly ste med en ræk ke
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over he ads den store ældre grup pe,
som vi er en del af. Hvor dan den ne
gen era tion er an der le des end tid li -
gere gen era tio ner af æl dre, og hvor -
dan gen era tio nen må ta ge et so ci alt
an svar og ak ti vere sig med bære dyg -
ti ge op ga ver i sam fun det. Han op for -
drer til at gi ve en hånd med i det fri vil -
li ge ar bej de in den for so ci al- og sund -
heds væs net. Han nævner, at det er
”in” i kredse blandt kend te (især
ameri kan ske) sports- og an dre stjer -
ner at pro fi lere sig som bi dra gy dere
og ini ti a tiv ta gere til etablering af eks -
em pel vis nyt ti ge pro jek ter i fat ti ge
lan de. Han nævner Mads Kjærs pro -
jekt, der går ud på at ud lå ne min dre
pen ge be løb til fat ti ge kvin der i Af ri ka.
Lå net sæt ter kvin der ne i stand til at
etablere sig med sy ma ski ner el ler an -
dre red ska ber og så le des sat se på at
bli ve selv for sør gen de. Det op ly ses, at
kvin der ne i de fle ste til fæl de bli ver i
stand til at til ba ge be ta le det lån te be -
løb. 

Af te nens tred je op lægs hol der var
tid li gere gen eral direk tør i DSB Pe ter
Lang a ger. Han for tal te den fa sci -
neren de historie om, hvor dan han ef -
ter at være ble vet fri sat fra løn net ar -
bej de væk ke de den luk ke de og sluk -
ke de bi o graf i Hval sø til li ve igen og
gjor de den til et lil le kul tur cen trum.

Man ge af del ta ger ne sad nok, lige -
som jeg, på det te tids punkt og tænk -
te, at de nævn te pro jek ter var store
mund ful de, og må ske ik ke li ge, hvad
man hav de tid og over blik til at gå ind
i. Man ge føl te sig må ske og så ud sat
for et pres i ret ning af, at man som
60+’er, bør gå ind i et el ler an det vel -

gøren de ar bej de, som sam fun det ik ke 
læn gere har råd til at vare ta ge.

Ti ne Fri strups op læg hav de bag -
grund i en stor under sø gel se in den for 
ældre om rå det med tit len: ”Det Glo -
ba le Frem tids stu die: Frem ti dens 
æl dre”1. Under sø gel sen om fat ter al -
ders grup pen 40-79-åri ge, og her vi -
ser det sig må ske ik ke over ra sken de,
at det er de 60-69-åri ge, der op le ver,
at de har ”det bed ste selv ople ve de
liv”.

 På den bag grund kom mer Ti ne Fri -
strup ind på, at vi er en gen era tion,
der er gå et tid ligt på efter løn el ler pen -
sion, at vi er en gen era tion, der le ver
læn gere end tid li gere, og at vi der for
skal bru ge no get af vores tid og nog le
af vores res sour cer til at gøre no get for 
an dre, for at sam fun det kan hol de
sam men som sam fund. Hun op ly ser,
at en af de konklu sio ner, som under -
sø gel sen kom mer frem til er, at et suc -
ce skri terium for de 60-69-åri ge er, ”at 
de har no get at bi dra ge med”. Og Ti -
ne Fri strup an fører, at det ik ke bare
dre jer sig om at yde el ler bi dra ge i for -
hold til fat ti ge i Bur ki na Fa so, men i li -
ge så høj grad at gi ve en hånd med,
hvor vi kan her hjem me. Hun af slut ter
op læg get med at gi ve ud tryk for, hvor
pro vo keren de det er for trav le men -
ne sker i den er hvervs ak ti ve al der - at
vi 60+’ere bare kan bru ge vores tid til
det vi vil - men Ti ne Fri strup er et nu -
an ceret men ne ske, for hvem en sag
har flere si der, så hun slut ter sit op læg
med en op for dring til del ta ger ne om
at være ak ti ve OG hol de fast ved at
gøre det, de har lyst til. 

 1 http://www.aeldre sa gen.dk/Pres se og po li tik/do ku men ta tion/Do cu ments/HSBC%20Dan -
mark-hele%20rap por ten.pdf
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Age For ce af te nen gav stof til efter -
tan ke, og Ti ne Fri strups ap pel, der er
fun deret i hen des forsk ning ved røren -
de ”Frem ti dens æl dre” og i en an a ly -
se af, hvor dan man i sam ti den kan
gøre sig gæl den de som en aldren de
per son, gjor de dybt ind tryk på mig og
blev for mig he le pro jek tets hoved -
sæt ning og al le 60+’eres di lem ma.

 ”Hvis ik ke I skal være en
ældre byr de, så skal I bi dra ge.”

Den ne mær ke li ge sæt ning gna ve de 
dybt, må jeg ind røm me. - Og hvor for
så det?

Jeg tror, der er to grun de. For det
før ste pi ner den ne be teg nel se os, for -
di vi æl dre har et ned ar vet kompleks i
for hold til or det ”byr de”. Min bed ste -
mor var en ”byr de” for mi ne for æl dre 
de før ste 14 år af de res æg te skab.
Den gen era tion min bed ste mor (f.
1865) til hør te, hav de uen de lig man -
ge selv ople ve de er farin ger med,
hvor dan æl dre var ”byr der” for de res 
børn. Min mor svor, at hun al drig no -
gen sin de vil le være en ”byr de” for si -
ne børn. Og vi, de 60-69-åri ge, er der
no get, vi vil le ha de, så er det at være
til ”byr de”. Vi har uden tab af for mål
med li vet la det vores børn fly ve fra re -
den og har ik ke i vores vil de ste fan ta si
kun net fore stil le os, at vi som gam le,
som vel færds mi ni ster Karen Jes per -
sen har fore slå et det, del vis skul le
være vores børn til ”byr de”. Jeg tror,
at de fle ste af os i al der dom men be -
vidst vil le væl ge pro fes sio nel hjælp og 
et ni veau af en som hed frem for den
yd my gel se, det vil le være, at bli ve
skub bet som ældre byr de fra sam fun -
det og over til de børn i for hold til

hvem, vi for længst har slup pet den
gen si di ge af hæn gig hed.

For det an det er vi 60+’ere, al le
ibereg net, fuldstæn dig mag teslø se i
for hold til at slip pe ud af grup pen med 
be teg nel sen ”ældre byr den”. For uan -
set hvad vi by der ind med af frem ra -
gen de res sour cer - med min dre vi rej -
ser til Langt bor tistan og sæt ter store,
nyt ti ge og i en el ler an den for stand
pro fit ska ben de pro jek ter i gang - el ler
ud fører det mira kel at op væk ke en
gam mel, selv død bi o graf, og igen gør
den pro fi ta bel - så er vi set fra det øv ri -
ge sam funds si de hver især en del af
den så kald te ældre byr de. Den en kel -
te slip per ik ke ud af grup pen ved at
være ak tiv i en inter es se grup pe, hel ler 
ik ke ved at være en nyt tig be søgs ven
el ler en skat tet fri vil lig på et ho spits -
den slags kan gi ve 60+’eren ryg klap,
øget selv værd og livskva li tet, og det
er jo frem ra gen de, men det fjer ner ik -
ke ved kom men des navn fra ældre -
byr dens med lems skare.

Oven nævn te re flek sio ner over be -
gre bet ”ældre byr de” er et bi drag til
Age For ce pro jek tets an den mål sæt -
ning nem lig ”at for sø ge skri ve en ny
historie om det at bli ve æl dre”. Vi ad -
skil ler os på en ræk ke kon kre te og vel -
kend te om rå der fra gen era tio nen før
os, men det der karak teri serer os i
med i er ne er, at vi er man ge - og for di
vores gen era tion til fæl dig vis er stor og 
den er hvervs ak ti ve gen era tion er lil le, 
så be trag tes vi af den sid den de re -
gering - og i sti gen de grad og så af den
un ge er hvervs ak ti ve gen era tion som
en uri me lig øko no misk byr de, - og det 
er ble vet god la tin at si ge højt og uden
skrupler, at der fak tisk ik ke er råd til
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os. Vi er ble vet, hvad vi al drig hav de
tænkt os - en ube ha ge lig ”byr de” for
sam fun det - og som be kendt har vi
og så få et et navn - ”ældre byr den”, et
navn der stig ma ti serer en hel gen era -
tion og ube tin get åb ner for en gen -
erelt ne ga tiv hold ning til vores al ders -
grup pe.

Som nævnt i ar tik lens be gyn del se
fin der vi i FU AM Ros kil de Bi blio te ker -
nes store Age For ce til tag inter es sant,

og vi vil føl ge pro jek tet frem o ver og
inter es sere os for hvil ke grup per og
ind sat som rå der, der bli ver etableret.
Lek tor, ph.d. Ti ne Fri strup har lo vet
på et se nere tids punkt at skri ve en ar -
ti kel til det te blad om pro jek tets fort -
sat te for løb.

Lis bet Thoren dahl,

Mail: 
thoren dahl.maar slet@get2 net.dk
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Der ind kal des til or di nær

Gen eral for sam ling i FU AM
Ons dag den 11. fe bru ar 2009 kl. 16.30 – 18.00

I Dag lig stu en på Lo kal cen ter Møl lesti en,

Grøn ne ga de 10, 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 2008
4. Fast læg gel se af kon tin gent for 2010

samt god ken del se af bud get for 2009
5. Valg af med lem mer til be styrel sen

På valg er: Tove Holm
Søren-Pe ter Pe der sen
Trau te Lar sen

6. Valg af supple an ter til be styrel sen
Supple an ter er: Lis bet Thoren dahl

Bør ge Hel mer
7. Valg af to inter ne re vi sorer

Re vi sorer ne er: Jens-Erik Jør gen sen
Hen ning Gøtz sche

8. Ind kom ne for slag
9. Even tu elt
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Ældre Forums års beret ning

Re spek ten for æl dre som en stærk
sam funds mæs sig res sour ce
Ældre Forum har æl dre i fo kus

”Grund læg gen de for virk som he den
har været in spira tion for og fra dan ske 
ældres vil kår og mu lig he der in den for
sund hed, kul tur, bo li ger, per son lig
øko no mi, rets vil kår, ar bejds liv m.fl. 

Men det har og så – og ik ke i min dre
grad – været op fat tel sen af, og re -
spek ten for, æl dre som en stærk sam -
funds mæs sig res sour ce, op byg get
gen nem et livs de mo kra ti ske og ar -
bejds mæs si ge er farin ger, liv ser farin -
ger, og der med en vi den om de ik -
ke-ma teri el le vær di ers be tyd ning for
li vet i Dan mark, vær di er som og så
skal være bæren de for de næ ste gen -
era tio ner”, ci teret fra for or det, som er
skre vet af Ældre Forums for mand
Povl Riis, der og så har skre vet års -
beret nin gen.

Ældre Forums års beret ning for
2007 be skri ver de man ge til tag og
kon kre te pro jek ter, som de har in vol -
veret sig i. Års beret nin gen har en ræk -
ke ar tik ler om ny ere for sknings re sul -
ta ter na tio nalt og inter na tio nalt.

D-vi ta mi ner dan nes gen -
nem hu den, når man op -
hol der sig i det frie
D-vi ta mi ner fik vi som børn i form af
le ver tran. En ske fuld om mor ge nen
var dags do sis for os børn, vist kun om
vin teren så vidt jeg hu sker. Den gang
var det for at fore byg ge en gelsk sy ge,
men ny ere forsk ning på pe ger, at D-vi -
ta min er me get vig tig for de ældres

sund hed. D-vi ta mi nind hold må les i
blo det og har be tyd ning for æl dre
over he le jord klo den. De, der er ud sat 
for man gel, er dem, der har mørk
hud far ve, le ve ste der langt fra ækva -
tor med min dre sol lys, og æl dre, hvis
de på grund af han di cap ik ke kom mer 
ud i det fri. D-vi ta min har be tyd ning
for bå de hjer te kar syg dom me, kalk -
tab, ri si ko for knog le brud, di a be tes og 
me get mere. Der mang ler op føl gen de 
forsk ning i for hold til ældre syg dom -
me og hjer te syg dom me, men man
bør være me get op mærk som me her -
hjem me på D-vi ta min man gel, på pe -
ges der i års beret nin gen.

Salt i ko sten - Både livnød -
ven digt og livs stru en de
Over he le jor den ind ta ger de fle ste
men ne sker mel lem 2,3 – 4,6 gram salt 
dag lig. I USA og de fle ste vel ha ven de
lan de er sal tind ta gel sen ste get 55 %
si den 1970’er ne, og sam ti dig er blod -
tryk ket ste get 50 %. En me get stor del, 
77 % af sal tind hol det kom mer fra
færdig varer og spi se ste der – gæl der i
USA og må ske og så an dre ste der. En
del lan de har ta get ini ti a ti ver for at
ned sæt te salt for bru get hos de res be -
folk ning, så le des er Fin land kom met
længst i fore byg gel ses i ni ti a ti ver ne,
Au stra li en er og så i gang med lov giv -
ning til sal tind hold i brød, mor gen -
mad spro duk ter og mar gari ne. WHO
nævner en græn se for sal tind ta gel se
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på 2 gram pr. vok sen per son. Det er
over be vi sen de, at vi den ska be li ge
under sø gel ser har på vist, at ge vin ster -
ne ved 33 % re duk tion før te til 25 %
fær re hjer te-kar syg dom me, og en
40 % re duk tion af sal tind ta gel sen i
Fin land har ført til 80% ned sæt tel se af 
dø de li ge slag til fæl de. 

Virk nin ger af for stor sal tind ta gel se
op sum meres gen nem he le li vet, der -
for ram mes æl dre sær lig hårdt. Æl dre 
er des uden stærkt af hæn gi ge af cen -
tra li seret mad lav ning, ma dud bring -
ning og fø de varein du stri ens salt til -
sæt ning. Der for har Ældre Forum på
eget ini ti a tiv ta get sa gen op her hjem -
me i et sam ar bej de med Vand- og
Salt cen tret ved Aar hus Uni ver si tet og
med dan ske for skere på hjer  -
te-karom rå det samt in den for be -
hand ling og fore byg gel se af slag til fæl -
de.

Ældre Forums års beret ning har
man ge flere læ se vær di ge ar tik ler bl.a. 
om stu di e be søg i Grøn land og i Lol -
land kom mu ne ef ter struk tur re for -
men, hvor syv kom mu ner blev til en
stor kom mu ne med man ge for skel li ge
kul turer, der skal til pas ses hin an den.

Det har ik ke været helt let, men ar bej -
det ud føres. 

Der skri ves om under sø gel ser, der
vi ser hur tig he den af for stands funk tio -
ner fra ung dom til al der dom samt de
fy si ske føl ge virk nin ger for pårøren de,
der pas ser sy ge fa mi li e med lem mer.
Der er og så en ar ti kel om so ci alt sår -
bare æl dre, og der er en ak tu el sta tus
over be hand lings mu lig he der for slid -
gigt. Em ne for årets te ma mø der med
for skere, ad mi ni stra torer og prak ti -
kere m.fl. var vi den om hjer nen som
for udsæt ning for for stå el se af de mens 
og sær li ge ad færds for mer samt ny
forsk ning om ældreple je.

Alt det te og me get mere har Ældre -
Forum be skæf ti get sig med sam ti dig
med, at der lø ben de ud gi ves publi ka -
tio ner, som om ta les en kelt vis her i
bla det. efter hån den som de ud kom -
mer.

Års beret nin gen kan re kvireres ved er -
lags frit ved hen ven del se til 

Ældre Forum, Skib hus vej 52 B,3,
5000 Oden se C 
tlf. 7242 3990. 

In ter net: www.aeldre forum.dk
TL

Husk at bru ge vores hjem me si de

www.fu am.dk
Her kan du  bla. læse alle ny heds bre ve ne si den 2003

og bli ve ori en teret om mø de da to er og -em ner.

Der er også man ge gode links til an dre hjem me si der.
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En ka len der for tæl ler om støv -
sug ning af væg ge, af sæb ning
af døre, vask og stryg ning,
skjor te flip per, der ven des, re -
para tion af sen ge tøj, lange cy -
kel ture, ha ve ar bej de og be søg
hos ven ner og na bo er. 

Til sy ne la den de er det en ener gisk, ud -
ad vendt da me, der har ført dag bo -
gen. Det er Fru P, en da me på Fre -
deriks bjerg med kri stent grund syn og
om gangs kredsen lige le des. Fru P bli -
ver en ke i den før ste del af dag bø ger -
ne, be hol der sit ræk ke hus med ha ve
til og der med og så si ne go de na bo er.
Fru P går til kon cer ter, del ta ger i kir ke -
li vet, i bor ger mø der, lå ner på bi blio te -
ket og føl ger med i ra dio og tv og læ -
ser dag lig avis. Men fru P er al drig til -
freds med sin til værel se, og der skri -
ves om smer ter, ner ve pil ler og man ge
læ ge be søg, som ik ke be kræf ter hen -
des for mod ning om for skel li ge syg -
dom me – tvært i mod. Er det mon hy -
po kon dri? Trist hed med man ge ak i
dag bo gen. Fru P for tæl ler om hoved -
pi ne og smer ter for skel li ge ste der men 
fort sæt ter al li ge vel sam me dag si ne
hår de ren gørings op ga ver og skri ver
efter føl gen de om ondt i lem mer ne og
om at ta ge pil ler mod de pres sion ak -
ak. Hun har en søn, som ta ger sig en
del af hen de og næ sten dag lig i perio -
der, hvor hun er syg. Når hun er på
rej se med sin søn, der er sing le, skri ver 
hun ik ke om sit dår li ge hel bred, må -

ske for di hun får mere op mærk som -
hed.

Fru P får først hjem meh jælp som
93-årig ef ter en ind læg gel se. Der på
skri ves om hjem meh jæl pen, som sju -
sker, så fru P ta ger ner ve pil ler og selv
gør ren gørings ar bej det fær digt, da
det ik ke er godt nok. Hun bli ver end -
nu mere trist og de pres siv og fø ler sig
ik ke for stå et af sin søn, selv om hun er
glad for ham og hans uvur der li ge
hjælp. Men hjem meh jæl per ne kan
hun be tro sin sorg over, at hen des
dat ter har slå et hån den af hen de og
ik ke vil se hen de, et brud, der er sket
for år til ba ge. Der for har fru P ik ke
kon takt til sit ene ste bar ne barn. Det
for tæl ler hun ik ke na bo er ne el ler an -
dre, og kan hun ik ke ta le med sin søn
om. Hun fø ler sig en som til trods for,
at hun har et stær kere so ci alt netværk
end man ge an dre. Hun fø ler stor
smer te over brud det med dat teren. 

Det er en me get inter es sant og tan -
ke væk ken de bog. Mere te Platz har
skre vet om Fru P’s dag bø ger, som er
ble vet over ladt hen de af søn nen. Fru
P le ve de 1909-2004 og blev næ sten
96 år gam mel. Dag bø ger ne blev ført
de sid ste 15 år. 

”Bla de af et ældre liv – om at bli ve
gam mel og skrø be lig” har Mere te
Platz kaldt sin bog, hvor hun gennem -
går og an a ly serer 15 års dag bø ger. 

Bo gen er ud gi vet i Skrifts eri en fra
Geron to lo gisk In sti tut. 

TL 

Bla de af et ældre liv
Dag bog gen nem 15 år i den vel kend te spiral ka len der
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Har vi da me men ne sker ik ke tit und ret 
os over, hvor mæn de ne er hen ne, når 
vi er på tur, til fore drag el ler kur ser i af -
ten sko ler. Kvin der ne er i stort over tal
til rig tig man ge ak ti vi te ter – det gæl der 
bå de de 40-50åri ge og i høj grad og så
de 60-åri ge og op ef ter.

Nu er der kom met et idé ka ta log
med for slag til 36 ak ti vi te ter, som er
mål ret tet mænd fra 60 år og op ef ter.
Ka ta lo get er op byg get med ak ti vi te ter 
bå de til sva ge æl dre, til inde slut te de
æl dre og til mål grup pen stær ke æl dre 

mænd. 
Ak ti vi te ter ne er af prø ve de i nog le

kom mu ner, hvor man har spurgt
mæn de ne, hvad der skal til, for at de
vil kom me, og der ef ter er idé er ne prø -
vet af. Der skal ar bej des hårdt for at få
sva ge el ler ind ad vend te mænd i
gang, men når de først er kom met
(truk ket) ud, bli ver de res livskva li tet
for bed ret, og de bli ver gla dere og
mere selv hjulp ne. Der er ko lo ni ha ve,
uden dørs ak ti vi te ter, som træ ner ba -
lan ce, mo tor sport, fi ske grup pe, mo -
tions ven ner, avis grup pe, hvor man
hol der liv i sam funds de bat ten, mo -
tion og se nior sport, cyk le grup pe, na -
tur højsko le, com pu ter ca fé, mænds
liv ret ter og me get an det. En ak ti vi tet
hed der med i ta tions van drin ger for
mænd og ret ter sig mod ale neblevne
mænd for at be ar bej de sorg, dan ne

netværk mæn de ne imel lem og in tro -
du cere til kom mu na le og fri vil li ge til -

bud. 
Hver ak ti vi tet be skri ves, og der for -

tæl les om de bar ri erer, der skal over -
vin des for at få mænd i gang i de en -
kel te ak ti vi te ter, og hvil ke finans i -
erings mu lig he der der fin des. Ved
sport og mo tion fore slås det, at man
kobler sig på det eks i steren de fore -
nings liv el ler fol ke oplys nings netværk, 
og der træk kes me get på fri vil li ge –
som over alt i lo kal sam fun det. Der er
og så en af de ling for stær ke æl dre,
som selv kan være res sour ce per so ner
som sko le bed ste far, lek ti eh jælp og
værk sted i SFO, i se nior værk steds -
grup per og i se nior works hop som in -
tro duk tion til se nior li vet. Ved hver ak -
ti vi tet er der hen vis nin ger til kom mu -
ner, hvor de er af prø vet.

Bag grun den for pro jek tet er at
forebyg ge ne ga ti ve om skift nin ger i
æl dre mænds liv, som føl ge af pen sio -
nering, tab af æg te fæl le el ler tab af fy -
si ske funk tio ner.

Mænd kan li de ak ti vi te ter, som be -
kræf ter den iden ti tet, de har op byg get 
på ar bejds mar ke det. Ak ti vi te ter ne
må ger ne være ra tio nel le og mål ret te -
de, ger ne tek nisk be to ne de, og man -
ge vil ger ne ha ve magt og ind fly del se
gen nem fore nings struk tur.

TL

Hvor er mæn de ne?

Brug ti den sjo vere, mand! – idé ka ta log over ak ti vi te ter mål ret tet æl dre
mænd. Ser vi cestyrel sen 2008. Ak tører i kataloget, kom mu ner og fore nin ger
kan ha ve gavn af ka ta lo gen som in spira tion. Idé ka ta lo gen be skri ver 36 ak ti -
vi te ter og kan hen tes på www.ser vi cestyrel sen.dk/wm145585.
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Jeg har stor lyst til at ta ge Ple je testa -
men te al vor ligt, for di jeg kan se, det
rum mer kva li te ter for bor gere, der har 
brug for hjælp. Men jeg ser og så, at
det rum mer en stor ud for dring til den
ud dan nel se, der er bag grund for, at
hjæl peren kan yde det for nød ne. I
øjeblik ket er ud dan nel sen ik ke at trak -
tiv, og jeg me ner, at år sa gen ik ke kun
er lav løn, men og så util freds stil len de
ar bejds for hold. Tids tyran ni og kon -
trol fra ta ger ly sten! Jeg har og så gjort
mig tan ker om de for hold, bor gere,
der har brug for hjælp, le ver un der.
Man ge gam le i dag har rod i en ver -
den med snæv re græn ser bå de fy sisk
og psy kisk. En ver den hvor ned slid -
ning tid ligt sat te en stop per for ud vik -
ling og der med fast holdt den en kel te i
en si tu a tion, an dre hav de ud stuk ket.
Med en så dan bag grund kan en som -
heds fø lel se sni ge sig ind og være en
hin dring for selv stæn di ge valg af liv -
sind hold. Den grup pe hen vi ses of te til
under hold ning el ler be skæf ti gel se,
hvor di a log ik ke er på kræ vet. Jeg me -
ner, det kan hol de bor geren fast i et
møn ster, hvor ud vik ling ik ke får
plads. Er en di a log mu lig, bør den ind -
gå i et fæl les skab, hvor ue nig hed ik ke
fører til uven skab, men til efter tan ke
og re flek sion. Det kan og så ha ve stor
be tyd ning, hvil ken bag grund for mid -
lere af under hold ning har, og hvor -
dan den ser veres. Med forsk ning og
ud dan nel se er der gi vet men ne sker
mu lig hed for at le ve læn gere, men har 

vi og så for må et at gi ve liv til åre ne?
Gi ve li vet vær di? Med et ple je testa -
men te syn lig gøres det, der har været
vær di fuldt for den en kel te, og den go -
de hjæl per får værk tøj til vi dere førel se 
af mu lig he der for et liv, der kan bli ve
vær di fuldt på trods af æn dre de livs -
be tin gel ser. At per son lig ple je ydes
som hjælp til selvh jælp, fin der jeg ri -
me ligt. Selv vil jeg ger ne tid ligt op og
ny der et dag ligt bru se bad så vel som
hyp pig hår vask. Jeg kan li de at være
ren og pæn. Jeg har al tid ger ne vil let
lære nyt og det gæl der bå de ar bejds -
mæs sigt og i min fri tid. Jeg er glad for
at læ se. Psy ko lo gi og fi lo so fi op ta ger
mig. Som pen sio nist har jeg fulgt kur -
ser i sam funds fag si den 1988. Jeg
spil ler whist med go de ven ner og er
glad for bå de nye og gam le spil, hvor
børn og bør ne børn del ta ger. At
FUAM har en stor plads i min til værel -
se er selv føl ge ligt. Jeg vil ger ne se mu -
lig he der frem for be græns nin ger. Min
nu væren de bo lig blev byg get i 1980
som han di cap ven lig. Jeg und rer mig
over, at in tet er æn dret si den. Ny te -
kno lo gi og øget hjælp på grund af ny
vi den og op træ ning, kan i man ge til -
fæl de fri gi ve de “hæn der”, der hid til
har været nød ven di ge. 

Spørgs mål og svar:
Kan du læg ge det, du har skre vet her,
hen som et ple je testa men te?

Re ferat fra FUAM-mø det den 10. sep tem ber 2008

Ple je testa men te-Skal vi ta ge det al vor ligt?
Op læg ved Klara Juul Madsen
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Det vil Klara ger ne. Som hun
si ger: Jeg har jo valgt at ta ge væ -
sent li ge ting med.

Spørgs må let er, om der i vores
nu væren de sam fund er tid til
det? 

Vi kan jo hå be, at det ne ga ti ve bi lle -
de, vi ser nog le ste der li ge nu, kan
æn dre sig med ti den.

Der er jo og så man ge go de histori er
at for tæl le. Ste der, hvor man kan få
po si ti ve er farin ger med hen syn til
pårøren des og per so na les må de at
gøre li vet gla dere på for den en kel te,
som i til fæl det med den gam le svi ger -
mor, der var tid li gere bad min ton spil -
ler, og en fra fa mi li en fandt ud af, at
hun kun ne de le den ne inter es se med
en fra per so na let, når de var sam men
i det dag li ge.

Klara, der er men tor på so ci al-
og sund heds ud dan nel sen op le -
ver, at der er stor for skel på prak -
tik ste der ne:

Det fik en af del ta ger ne til at for tæl -
le, at man på det cen ter, hun har til -
kyt ning til, la der de gam le få en lang
mid dags søvn, hvis det er det, de vil,
og be bo er ne får og så lov til at bli ve
sid den de på de res stue, når de har be -
hov for det.

I et an det cen ter mød te de af a siram -
te så lidt for stå el se, at de kun kun ne si -
ge fra over for per so na let ved at “ræk -
ke tun ge” af dem! 

Klara blev spurgt om, hvor dan
hun har op le vet sin si tu a tion

med at skul le flyt te i en han di -
cap-ven lig bo lig. 

Hen des bo lig er en se nior bo lig i ka -
te gori en 50+. Har man be hov for en
så dan bo lig, vil der al tid bli ve fore ta -
get en vi si ta tion, for tæl ler Klara, og
man bli ver hen vist til de bo li ger, kom -
mu nen kan dis po nere over på det
givne tids punkt. I Klaras til fæl de var
der flere val gmu lig he der. Den, hun
valg te at flyt te til, er i en bo lig fore ning, 
og det te valg har hun ik ke for trudt,
og så selv om hun se nere fik til bud om
at kom me til at bo på lo kal cen ter Møl -
lesti en.

Det fik os vi dere til spørgs må let om,
hvor dan den en kel te er stil let øko no -
misk, hvis ved kom men de f.eks. kun
har sin fol ke pen sion og bli ver til budt
en form for ældre bo lig. Kan man få
øko no misk hjælp til at klare ud gif ter -
ne? Vil le det f.eks. være en god idé at
være med lem af en bo lig fore ning in -
den be ho vet op står? 

Er man inter es seret i at se vej led nin -
ger om ple je testa men ter, kan man en -
ten spør ge i År hus kom mu nes afd. for
sund hed og om sorg ef ter pje cen:
“Ple je testa men te” el ler sø ge i Go og le
ef ter Fre deriks berg kom mu nes vej -
led ning om sam me em ne.

Lov grund la get for ple je testa -
men ter fin des i Ser vi ce lo vens
para graf 83, stk. 4. 

Re ferat 
Kir sten Trol le gaard Jør gen sen

Husk at gæ ster al tid er
vel kom ne til FU AM's mø der
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Re ferat fra FUAM-mø det ons dag den 8. ok to ber 2008

Hvor dan har vi det nu med
de voks ne børn?
Op læg af Tove Holm

I 1994 ned sat te FU AM en ar -
bejds grup pe, der øn ske de at
be skæf ti ge sig med, hvor dan
det var at være for æl dre til
voks ne børn. 

Gen nem dis kus sio ner om vores eg -
ne for hold blev vi i ar bejds grup pen
klar over, at de pro ble mer, sor ger og
glæ der, vi mød te, var al me ne. Vi re gi -
strere de, at der fand tes me get få skrift -
li ge be ret nin ger - for ik ke at ta le om
under sø gel ser. Vi ved, at vi al le har
brug for at lære af hi nan dens er farin -
ger, men at vi li ge net op på det te om -
rå de har svært ved at de le dem med
hin an den. Der for blev det vig tigt for
os at prø ve at få sam let et ma teri a le -
selv om det ik ke på no gen må de kun -
ne få karak ter af en vi den ska be lig
under sø gel se.

Det vi ste sig at bli ve svært at få for -
skel li ge men ne sker til at ud ta le sig om
det. De fle ste for æl dre yn der at fore -
stil le sig for hol det mel lem for æl dre og 
voks ne børn som den re ne idyl. Der
er skabt en hel del my ter, som in gen af 
par ter ne kan le ve op til. Vi vil helst ik -
ke ta le om det, vi ik ke le ver op til, og
der med er he le om rå det ble vet ta bu -
be lagt. For ældre ne fø ler sig som de
sva ge. For æl dre og voks ne børn ta ler
helst ik ke med hin an den om pro ble -
mer og kon flik ter, som der for hel ler

ik ke bli ver løst. For ældre ne ta ler helst
hel ler ik ke med an dre om det, og nog -
le fø ler en stor en som hed.

Ef ter at ”Sam vir ke” i 1995 hav de
bragt en ar ti kel om vores ar bej de, lyk -
ke des det at få hen ven del ser fra he le
lan det, og til sidst hav de vi 60 be ret -
nin ger, hvor af kun 3 var skre vet af
mænd. Det vi ste sig, at de fle ste af de
for æl dre, der skrev, hav de brug for at
sæt te ord på den svære del af for hol -
det til de voks ne børn. En af dem skri -
ver, at hun vil vi se sin dat ter, hvad hun 
har skre vet, og be nyt te det til at få en
snak om det bag ef ter. Hun slut ter sit
brev med nog le be tragt nin ger om, at
hen des lange brev må ske kun ne ty de
på, at der var et kæm pe problem. Så -
dan op le ver hun det ik ke, men hun
op le ver det ”som en na tur lig føl ge af
et stærkt fø lel ses liv, der på den ene si -
de gi ver man ge in ten se og lyk ke li ge
op le vel ser, på den an den si de kan gi -
ve smer te og sorg.” En an den skri ver,
at hun tror, det er sundt for hen de at
skri ve om fa mi li en. Når hun kom mer
til vejs en de, reg ner hun med, at hun
nok er ble vet klo gere på sig selv - og
må ske på si ne børn. Og en de lig er der 
en mor, der har op le vet, at det var
sværere at be skri ve, hvor dan det er at
være mor til voks ne børn, end hun
umid del bart tro e de. Ved efter tan ke er 
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der ik ke me get, der er ble vet, som
hun håbede.

 1998 var vi nå et så langt, at jeg 
syn tes, jeg kun ne be skri ve det i
en ar ti kel, der blev bragt i Geron -
to lo gi og Sam fund i 1999.

Ind blan ding: Et gennem gå en de
te ma i man ge bre ve er, at vi ik ke må
blan de os i de voks ne børns for hold,
og vi må slet ik ke kri ti sere, men vi kan
næ sten ik ke la de være. Nog le for æl -
dre fin der det svagt - må ske ne ga tivt,
hvis de ik ke gi ver ud tryk for de hold -
nin ger, de har, og så selv om de ik ke
bli ver spurgt. Så kan bør ne ne jo selv
væl ge de res eg ne hold nin ger.

Svi ger mor har været en my te i
man ge år, og histori er ne og vit tig he -
der ne er tal lø se. En svi ger mor skrev:
”Al le bærer på erin drin ger om, hvad
vores svi ger mød re i åre nes løb kom
for ska de at såre os med. Vi er og så
eni ge om, at så dan er vi i hvert fald ik -
ke! Vi lø ber ik ke vore børn på døre ne.
Vi blan der os ik ke i de res dag li ge liv.
Vi har selv et ak tivt liv og har der for
stil let bå de os selv og vore børn fri ere.
Nej, vi be går sik kert ik ke de sam me
fejl, men vi kan være sik re på, vi be går 
an dre!”

Jeg syn tes, det var spæn den de
at læ se den gam le ar ti kel igen,
men em net i dag ly der: Hvor dan
har vi det nu? Jeg tror ik ke, at der 
er æn dret ret me get. Jeg sy nes
sta dig, at det er bør ne ne, der tør
kri ti sere de res for æl dre, mens
kri tik ken sjæl dent går den an den 
vej. For ældre ne er yd my ge, ban -
ge for kon flik ter, og bør ne ne er
para te til at ta ge et op gør. 

Ja lou si mel lem sø sken de. I den
se nere tid er jeg kom met til at tæn ke
på, hvor me get kon flik ter mel lem sø -
sken de kom mer til at be ty de for for -
ældre ne. Man ge gan ge er der ta le om
ja lou si, og den kan skyl des man ge
ting. Vi har set det be skre vet så tid ligt
som i en af de før ste for tæl lin ger i Det
Gam le Testa men te, hvor Kain slår sin
bror Abel ihjel, for di han bli ver mis -
un de lig, da Abels of fer røg er flot tere
end hans. 

Jeg har i åre nes løb man ge gan ge
hørt om de van ske lig he der, der kan
være i fa mi li er, hvor sø sken de har
kon flik ter med hin an den. Man ge si -
ger, at de hel lere vil om gås de res ven -
ner, som de selv har valgt, end de res
sø sken de, som de ik ke selv har valgt.
De fle ste over kom mer nok at mø des
ved fa mi li e fe ster, hvor de ik ke be hø -
ver at ha ve en tæt kon takt, men det
sker og så, at kon flik ter ne er så al vor li -
ge, at de slet ik ke vil el ler kan mø des.
Det kan være svært nok for dem, men 
end nu vær re for de res for æl dre. Hvis
der ik ke har været kon flik ter før, er
der go de mu lig he der for, at de vil
kom me i for bin del se med ar ve -
spørgs mål.

Det er som re gel ik ke ak tu el le be gi -
ven he der, der ska ber kon flik ter ne,
men et møn ster, der er lagt tid ligt i
barn dom men. Jeg har selv i min
barn dom op le vet et kon flikt fyldt for -
hold til min æl dre sø ster, som på
vores gam le da ge selv tal te om, at hun 
hav de været ond mod mig, da vi var
børn, for di hun var skuf fet over, at jeg
kom til ver den og tog hen des mor fra
hen de. Det var en stor let tel se for mig, 
at hun for tal te det, for nu fik jeg vis -
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hed for, at det ik ke bare var mig, der
hav de følt mig uret fær digt be hand let. 

Vi le ver al le med en drøm om, at der 
skal være fred og har mo ni i fa mi li en.
Som for æl dre fø ler vi, at det er vores
an svar, at det lyk kes, og når vores
børn bli ver uven ner, kan vi let kom me 
til at fø le os skyl di ge.

Et af de bre ve, der gjor de stær kest
ind tryk på mig, kom fra et gam melt
æg te par. De rej ste fra Fyn her til for at
få en sam ta le med mig, for di de var
ulyk ke li ge over at ha ve mis tet kon tak -
ten med de res dat ter og de res bør ne -
børn. Bre ve og selv ju le ga ver til bør -
ne ne blev re tur neret, og tele fo no -
pring nin ger blev af vist. Des vær re
kun ne jeg ik ke gøre an det end lyt te til
dem og be de dem bli ve ved med at
hå be på, at dat teren en dag vil le hen -
ven de sig.

En an den mor i sam me si tu a tion
sag de, at hun godt selv kun ne bære
ad skil lel sen, men var ban ge for, at det
vil le bli ve me get hårdt for hen des søn, 
hvis hun dø de, uden at de hav de haft
kon takt med hin an den.

Hvis vi prø ver at fin de ud af,
hvor dan kon flik ten er op stå et,
for svarer for ældre ne sig of te
med: ”Jeg gjor de det så godt, jeg
kun ne”.

Det er al le for ældres for svar over for 
de res voks ne børn, som med ret te el -
ler uret te be brej der dem den må de,
de er ble vet op dra get på. For æl dre er
al tid i for svar spo si tion, de an gri ber ik -
ke. Der er skre vet mas ser af bø ger om
for hol det mel lem for æl dre og voks ne
børn, men det er som of test bør ne ne,
der skri ver om de res for æl dre, som
bø jer nak ken, med min dre de er gjort

af det stof, som for fat teren Mor ten
Sa bro es mor var gjort af.

Mor ten Sa broe
Mor ten Sa broe hav de få et den op ga -
ve at skri ve en bog om Hil lary Clin ton, 
men mens han ind sam le de ma teri a let 
om hen de, duk ke de bi lle det af hans
mor he le ti den frem og stil le de sig
imel lem. Han skrev bo gen ”Du Som
er i Him len”, hvor han for tæl ler om
for hol det mel lem dem. Bo gen var
skre vet som en ro man, og den var ik -
ke he le sand he den, men den hand le -
de om de ting, der var sket, og de
vold som me kon flik ter, der hav de
været, og selv føl te bå de han og mo -
deren, at det var sand he den.

Det, der kræn ke de hen de, var at
hen des søn del ag tig gjor de al le i de res
fa mi li es pri va te liv. Hans far var kendt
i of fent lig he den som ”Den Gyl den -
blon de”, og den si de, som of fent lig -
he den hid til hav de kendt, var en gan -
ske an den. Nu så hun alt det, hun ik ke 
hav de mag tet. Hun så sig selv ud stil -
let som det, vores kul tur mindst af alt
ac cep terer: En kvin de, der ik ke kan
el ske si ne børn. Han var det barn, der 
hav de hi get ef ter kon takt med sin
mor, blev gre bet af angst, hvis hun ik -
ke var i nær he den, for søg te at føl ge i
hæ le ne på hen de og gri be fat i hen des 
skør ter – til stor ir ri ta tion for mo deren.

Hå be de at kun ne kæm pe
sig fri af sin mor
Ved at skri ve bo gen hå be de han, at
han kun ne kæm pe sig fri af sin mor:
—”De la ver hver de res historie om
det, der er imel lem dem. De to histori -
er er ufore ne li ge. De har beg ge ret, og
beg ge me ner, at den an den er uret -
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fær dig. Mor og søn. De har in tet med
hin an den at gøre, de er som to folk i
krig. De ha der hin an den.” Da han var 
midt i ty ver ne, hav de han kri ti seret
for ældre ne for at ha ve øde lagt ham
og hans bror med de res for kæ lel se,
det hav de in tet med kær lig hed at
gøre. Hans mor hav de for søgt at for -
svare sig med, at ”der var og så lys”.
Han skrev sin før ste bog, ”-men ude i
ku lis sen” (1976), hvori han såre de
mo deren så dybt, at hun ef ter no gen
tid skrev et ufor son ligt brev til ham,
hvori hun skar al le bånd over og
under skrev sig ”Din for hen væren de
mor”. Han for klarer, at bar net var
uøn sket, og der for var det ubarm hjer -
tigt og hen synsløst i si ne dom me. De
ta ler ik ke sam men i åre vis – de har ik -
ke no get ta le om. 

Kort tid ef ter for lod han sin ko ne og
dat ter. I ro ma nen ”Sid ste Tog” (1984) 
be skri ver han, hvor dan han i 12 år
som en mo der ne va ga bond flak ke de
rundt, ik ke på en for fat ters dan nel ses -
rej se, men som en ung mand, der vil le 
fri af spin det. ”Men spin det holdt. Det
kræ ver no get helt an det end ra seri og
ufor son lig hed at kom me fri af det.—-
Det var kam pen mel lem mig og min
mor, en kamp, som ik ke ryk ke de sig
ud af ste det.” Han an e de, at han først
vil le bli ve fri, når hun var død.

Han el sker hen de og ha der hen de,
om ta ler hen de som en blan ding af
blu fær dig hed, stolt hed, vil jestyr ke og
selv ret fær dig hed. Han kal der hen de
for ”Mrs. Fri gi daire”. ”Hun rej ste en
sta tue af sig selv i si ne børns be vidst -
hed”. 

Han af le vere de ma nu skrip tet til sin
84-åri ge mor før ud gi vel sen, vel vi -
den de at ”hun vil le sid de sammen -

knu get og skære tæn der, mens hun
læ ste. Jo læn gere hun kom i bo gen,
des stør re vil le hen des en som hed bli -
ve. Bo gen var skre vet, der var in tet,
hun kun ne stil le op. Hun tog li del sen
på sig og for æd le de den.” 

Der ef ter tal er de ik ke sam men, før
mo deren lig ger for dø den, og da er
det ham ale ne, der er hos hen de det
sid ste døgn. Sy geple jer sken er gå et
og har gi vet ham in struk ser om med i -
cin og ble skift, og han klarer det, men
har svært ved det. Hun er det mest
pri va te men ne ske, han har kendt, og
al li ge vel skal hun fin de sig i, at det net -
op er ham, der skal skif te hen des ble
og va ske hen de. Han gør sit bed ste,
vil ger ne hjæl pe hen de over på den
an den si de og prø ver at ta le hen de til
ro med en be skri vel se af hen de på en
fred fyldt sej lads på en flod. Igen gør
han det for ker te, han bar net, der al tid
hæng te ef ter hen de og blev en stor ir -
ri ta tion for hen de, og hun si ger: ”Vil
du godt la de være med det der”. Han
kon sta terer lidt bit ter, at hun al li ge vel
fik det sid ste ord.

Be gra vet i hu kom mel sen
”Der er ik ke no get smuk kere sted,
man kan be gra ve si ne for æl dre, end i
hu kom mel sen, hvor grav ste det he le
ti den for an drer sig, som ti den går, og
hvor de, der lig ger i gra ven, bli ver
klip pet og re di geret, så de kom mer til
at frem stå som de bed ste for æl dre,
ver den har set. For så dan er hu kom -
mel sen. Den træk ker skyg ger ne ud af
bi lle det, ind til det frem står så dan som
min mor for tviv let øn ske de det: ”Men
der var lys!” Som de fle ste for æl dre
trak hun skyg ger ne ud af sit eget liv, så 
den erin dring, hun hav de om det, ik -
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ke ale ne var til at bære, men og så var
en fej ring vær dig: ”Vi hav de det fan -
tastisk”.

Det er, hvad fa mi li er gør, for at de
ik ke skal spræn ges i stum per og styk -
ker. De ta ger fo to gra fi er af de ly se
stun der, og kun af dem. Der fin des ik -
ke ét fa mi li e al bum, der ik ke er fuldt af
smil og lat ter.” Han spør ger, hvor for
de an dre bi lle der skal gem mes væk,
så det kun er en del af vores historie,
der bli ver for talt.

I en efter skrift til bo gen for klarer
han, at hans ar bej de med den ik ke
var tænkt som en tera pi, men at den
al li ge vel er ble vet en er ken del ses pro -
ces. Han op nå e de ik ke no gen for so -
ning med sin mor, men ind ser dog, at
hun sik kert var god nok, hvis hun ik ke 
stod over for en dreng, der af kræ ve de 
hen de en rol le, som hun af sky e de og
skam me de sig over ik ke at kun ne ud -
fyl de. Han var fan get i et spind, men
han ind ser, at han selv hav de la vet
spin det. 

Når jeg har re fereret den ne bog så
ud før ligt, er det, for di Mor ten Sa broe
ef ter min op fat tel se for sø ger at for stå
kon flik ten fra beg ge si der. Der er god
grund til at læ se bo gen, for den rum -
mer uen de lig man ge flere tan ker end
dem, jeg har re fereret.

At dø er det mest pri va te jeg
kan fore stil le mig

Med en hen vis ning til flere af vores
tid li gere dis kus sio ner om af hæn gig -
hed og ple je kan jeg ik ke la de være at
ci tere fra bo gen: ”At dø. Det er det
mest pri va te, jeg kan fore stil le mig.
Jeg vil ik ke bry de mig om, at no gen
ser på mig, mens jeg dør, jeg vil fin de
det in ti mi deren de. Sna gen de. Ny fi -
gent. Takt løst. Jeg vil ha ve en frem -

med der. En der kan va ske mig og be -
fri mig fra smer ter. Jeg vil ha ve en, der 
ik ke vil mig an det end at gøre det så
godt for mig at dø som mu ligt. Jeg vil
ik ke ha ve en, der nærer fø lel ser for
mig, for de fø lel ser bin der mig til det
liv, jeg skal gi ve slip på. Jeg vil ha ve en 
kvin de, der ik ke ken der mig, en kvin -
de, der vi ser mig re spekt over for det,
jeg er i gang med.”

Re ferat 
Di a log med mø de del ta ger ne ef -
ter To ve Holms op læg

Det vi ste sig, at det me get kom til at
hand le om det for hold, vi har til vore
bør ne børn og kun lidt om di a lo gen
mel lem os og vore voks ne børn.

Er det for di det, nu som i 1994, er
sværere at ta le om de pro ble mer, man 
kan ha ve med dem, end med den
næ ste gen era tion? Vi kom ind på tan -
ken om, at børn al lere de tid ligt i de res
liv væl ger, hvem de fore træk ker af de
voks ne. Det var der man ge fi ne eks -
empler på del ta ger ne imel lem. Det
før te vi dere til, at det, man hu sker
bedst fra sin barn dom er, hvis der har
været for skels be hand ling over for
bør ne ne fra for ældre nes si de. No get,
de fle ste har op le vet, er for skel len på
at være før ste født el ler ik ke. Børn har
of te vidt for skel li ge vil kår. En hav de
op le vet, at hen des store sø ster blev
“mor” for si ne 4 mind ste sø sken de,
for di de mis te de mo deren, me dens
hun selv var “sat til si de”. Se nere fik
hun den glæ de at bli ve helt op ta get i
en ple je fa mi lie, der tog hen de til sig.
En an den blev fore truk ket af sin mor -
mor, hvor mor mo deren al tid blev
vred på hen des lil le sø ster. Børn bli ver
og så på vir ket af, at en for æl der ta ger
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det med ind i et nyt for hold, hvor der
kom mer nye børn til.

Dis se eks empler vi ser klart, at der
kan være man ge ting på spil se nere i
li vet mel lem for æl dre og de res voks ne 
børn, som kan gøre en ind byr des di a -
log kompli ceret og van ske lig selv
man ge år ef ter. 

Her nå e de vi frem til da gens
em ne: ”Hvad med vore voks ne
børn nu?

Føl gen de sce nari er blev be skre vet
af en af del ta ger ne, hvor hun som
mo der ser bå de til ba ge og frem:

1) Hvor dan var vi sam men i
1992 med ca. 30-åri ge børn?

Når vi mød tes, tal te vi sam men ef ter 
spis nin gen. Me get om for hol de ne i fa -
mi li en. 

Min mand syn tes det var træls og
gik til og fra. 

2) Da bør ne ne var i 40-år sal -
deren?

Min ta le til hans fød sels dag vi ser
mere kam merat skab. Vi de ler no get
som fa mi lie - er li ge.

3) Nu: Bru ger jeg en del tid på
mi ne bør ne børn. Fø ler mig re -
spek teret.

Jeg be stem mer selv, hvil ke da ge jeg
de ler med dem. Det er tirs dag efter -
mid da ge og 1 we ek-end om må ne -
den.

Det gi ver et godt fæl les skab mel lem
gen era tio ner ne.

4) Hvad så i 2012 ? – Vil jeg sta -
dig bli ve re spek teret og lyt tet til?

Vil jeg være uin teres sant? Jeg tror
dog på, at jeg og så til den tid kan ha ve 
sam ta ler med mi ne børn og bør ne -
børn på to-mand shånd.

5) Læn gere frem?

Hvad jeg har set til fa mi li e sam men -
kom ster. 

De æld ste sid der for sig selv, og 
er lidt uin teres sere de og uin -
teres san te!

Her lød det spon tant fra en af del ta -
ger ne: Så dan skal du ik ke tæn ke.
Jeg tror, det hand ler om, at man
sta dig som men ne ske er inter es -
seret i no get uden for sig selv. Det 
kan og så hand le om bør ne ne
selv. Hos mig er der en, der inter -
es serer sig for, hvor dan jeg har
det, me dens en an den kun tæn -
ker på sig selv.

Vi er eni ge om, at der er no get i
da gens de bat, vi ik ke bry der os
om:

Vel færds mi ni steren - der vil ha ve de 
un ge til at være for plig te de over for de 
æl dre. Vi skal kun ne si ge nej, når der
er no get, der ik ke pas ser os, og ryk ke
sam men i fa mi li er ne, når der sker no -
get svært. Det gæl der beg ge ve je.
Mon vel færds mi ni steren si ger det,
for di det har no get at gøre med at
spare pen ge? Den so ci al-li bera le tan -
ke er at ta ge an svar. Det kan man ik ke
på dut te an dre. I det sam fund, vi er så
hel di ge at le ve i, skal man ik ke øde -
læg ge al den fri vil li ge ind sats, der
ydes, ved at gøre den til et krav fra det
of fent li ges si de, og end da true med,
at hvis man ik ke gør det, bli ver man
som pen sio nist reg net for en ældre -
byr de.

Ved at ta ge da gens vig ti ge og alt for
lidt de bat tere de em ne op igen ef ter en 
ræk ke år vi ser det sig, at det er stør re,
mere om fat ten de og sværere at bli ve
fær dig med, end vi op rin de lig tro e de.
Dy best set gæl der det om gen si digt at
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ta ge an svar, re spek tere og ac cep tere
hin an den, kun ne til gi ve og for stå og
gi ve hin an den rum. Vi må hå be og tro 
på, at så dan ne tan ker er så bære dyg -
ti ge og stær ke, at de vil le ve vi dere i
kom men de gen era tio ner i modsæt -
ning til de ud ta lel ser, “mere syn li ge

per so ner” i den of fent li ge de bat kom -
mer med! - At det en skøn ne dag kun -
ne lyk kes at for mid le den til da to ind -
sam le de vi den vi dere uden for vores
egen kreds! 

Re ferat ved Kir sten Trol le gaard
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Re ferat fra FUAM-mø det den 11. no vem ber 2008

De gam le som for bru gere
Op læg af Tove Holm
Når vi skal ta le om de gam le som for -
bru gere, må det være, for di der sker
en æn dring i vores for brugs møn ster,
når vi bli ver gam le. Det er der flere
grun de til, og jeg me ner, de to vig tig -
ste er 

• De fle ste, som har været vant til en
hushold ning på flere per so ner, på
de res gam le da ge har en hushold -
ning på 2 per so ner el ler le ver ale ne

• Med al deren får vi for skel li ge svag -
he der og han di cap.

At skif te fra en stor til en lil le
hushold ning er vel ik ke så svært, men
det be ty der un der al le om stæn dig he -
der en om stil ling, og det be ty der og -
så, at vi bli ver ale ne om de op ga ver,
hvor vi tid li gere kun ne få no gen hjælp 
fra fa mi li ens med lem mer.

Svag he der ne
Der i mod be ty der vores al ders be tin -
ge de svag he der en hel del. Tænk bare 
på, hvor dan vi skal slås med en be -
svær lig kon ser ves då se el ler et med i -
cing las, hvor lå get ik ke umid del bart
la der sig vri ste op. Og på al le de bør -
ne sik re de em bal la ger. El ler tænk på,
hvor svært det er at læ se da to mærk -
ning for ik ke at ta le om vare de klara -
tio ner på varer i bu tik ker ne.

Med hen syn til de be svær li ge låg på
då ser, med i cing las, og hvad vi el lers
slås med i hver da gen, er der god
hjælp at hen te, blandt an det på apo -
te ket, hvor de sæl ger en hel del hjæl -

pe mid ler. Fir ma navnet på man ge af
red ska ber ne er Go od Grip. De er
tem me lig dyre, i be tragt ning af at
man ge af dem er en kle plasti cred ska -
ber.

 Det be ty der og så en hel del, at nog -
le af os be væ ger sig dår li gere, og det
kan være et pro blem bare at nå frem
til de for ret nin ger, hvor vi vil kø be ind. 
Vi bli ver nødt til at ind ret te os på, at vi
må ske skal væl ge an dre for ret nin ger
end dem, vi egent lig vil le fore træk ke.

Mens jeg har for beredt mig på det te
op læg, har jeg fun det frem til løs ning
på nog le af spørgs må le ne, især om
ind købs mu lig he der og om, hvad det
ko ster i kro ner og øre at bli ve min dre
mo bil. 

Re kla mer
Jeg ser det som min op ga ve i dag at
ta le om vores for brug af dag lig varer,
og i den for bin del se kan vi ik ke kom -
me uden om til budsa vi ser ne. Jeg
und rer mig over, at der bli ver flere og
flere til budsa vi ser i en tid, hvor der ta -
les om øko no misk kri se og om vores
fæl les an svar for at skå ne mil jø et. For
de hand len de må det vel kun ne be ta -
le sig, men det er jo ik ke bare små
uge a vi ser, det dre jer sig om. Som me
ti der kom mer der store, dyre ka ta lo -
ger, ik ke mindst her i ti den op mod jul. 
Fir ma er nes ud gif ter til re kla mer ne
skal dæk kes ind, og det må kun der ne
gøre i form af dyrere varer.
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Det gæl der og så de kun der, der har
fra bedt sig re kla mer. Der er en hel del
for bru gere der si ger kon se kvent nej
tak til re kla mer, men nog le af dem bli -
ver sendt med po sten, så man ik ke
kan slip pe fri for dem, selv om man
øn sker det. Der er dog og så nog le for -
bru gere, der er gla de for re kla mer. Jeg 
har hørt en kun de si ge, at hun føl te
det, som ga ver, der blev delt ud hver
uge. Der er hel ler in gen tvivl om, at
der kan spares me get på et hushold -
nings bud get ved at be nyt te sig af
ugens for skel li ge til bud, og man be -
hø ver jo ik ke at kom me i man ge for -
ret nin ger for at kø be al le de bi llig ste
til bud, men kan kon cen trere sig om
den for ret ning, hvor man fin der mest
af det, man li ge den uge har brug for.
Der vil og så al tid være for ret nin ger,
som man er sær lig glad for at hand le i, 
og hvor man ik ke ser så nø je på pri -

sen.

Til gæn ge lig hed
For de gam le for bru gere er det ik ke
bare pri sen, der er af af gøren de be -
tyd ning, men må ske end nu mere mu -
lig he der ne for at kun ne kø be ind, når
man ik ke læn gere kan bru ge ind købs -
turen som en pas sen de mu lig hed for
at få mo tion og frisk luft. 

For de gam le, der bor på lan det,
kan det bli ve et me get stort pro blem,
men selv om man bor i en by, kan der
være for langt til det nær me ste su per -
mar ked el ler for dår lig bus for bin del -
se. Det kan og så være svært at trans -
por tere varer ne hjem. En gang var
hjem meh jæl peren ind stil let på at kø -
be ind for bru ger ne, men med den
spar somt til mål te tid til ren gøring og
ple je vil de fle ste nok prø ve at fin de

an dre mu lig he der. Hel dig vis er ind -
købs ta sken på hjul for længst op fun -
det, men det er ik ke let at ta ge den
med i bus sen.

Kom mu ner ne til by der hjælp i form
af færdig til bered te mål ti der, som en -
ten le veres frisk la ve de og var me, el ler
som uge pak ker med fros sen mad,
som skal til bere des i mi kro ovn. Man -
ge gam le men ne sker er nødt til at væl -
ge den ne mu lig hed, men det er langt
fra al le, der har råd til det. Pri ser ne
vari erer me get fra kom mu ne til kom -
mu ne. I en op gørel se for nog le da ge
si den så jeg, at pri ser ne bå de på ma -
den på ple je hjem og ud bragt mad
vari erer med en for skel på mere end
50 %. Det vir ker helt uri me ligt, at
gam le men ne sker ik ke skul le ha ve råd 
til at spi se et sundt mål tid hver dag. I
for bin del se med næ ste års bud get for -
hand lin ger er det fore slå et, at sta ten
yder et til skud, så der kan læg ges loft
på 3000 kr. for ple je hjems mad. Det
vil sik kert glæ de pen sio ni ster ne i de
kom mu ner, der le verer den dyre ste
mad, men de kom mu ner, der le verer
bi lli gere mad, kan let la de sig fri ste til
at la de pri ser ne sti ge til ”lof tet”-

Så læn ge vi selv kan kø be ind, kan
vi fin de mas ser af færdige ret ter i su -
per mar ke der ne til væ sent ligt la vere
pri ser end dem, kom mu ner ne kræ -
ver, men der fin des og så su per mar ke -
der, som vil brin ge varer ud. Nog le af
dem for lan ger, at kun der ne selv skal
sam le varer ne i bu tik ken – og så er
hjæl pen tem me lig be græn set. 

Der er dog und ta gel ser. I mit om rå -
de er der en Spar-bu tik, der le verer
varer ef ter tele fon bestil ling. Ud bring -
nin gen ko ster 35 kr.
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I CO OP’s bu tik ker kan man hand le
på den må de, at man be stil ler varer ne 
over inter net tet (www.net tor vet),
men der ef ter skal man selv hen te
varer ne i bu tik ken. Det må være en
hjælp  som en hjælp for trav le kun der, 
der hur tigt kan hen te de res varer på
vej hjem fra ar bej de.

Net han del
Net op for de trav le kun der er der duk -
ket man ge mu lig he der op i de se nere
år. Han del på inter net tet er ble vet
mere og mere al min de ligt. For man ge 
gam le men ne sker er com pu teren slet
ik ke en mu lig hed, men der bli ver al li -
ge vel flere og flere gam le, der har lært
at bru ge den, og som ger ne vil hand le
på net tet. Der for vil jeg gi ve lidt for -
bru geroplys ning her: 

En af de bed ste mu lig he der er
www.e-su per mar ked.dk, der har
en hjem me si de, hvor man kan be stil -
le al le slags varer. Pri ser ne er hø jere
end i dis count for ret nin ger ne, men ik -
ke uri me ligt. Man be stem mer selv,
hvil ken dag man vil ha ve le veret si ne
varer, som pla ceres ved hoved døren
mel lem klok ken 10 og 17, hvis man
ik ke selv er hjem me. Pri sen for ud -
bring ning er 25 kr. 

Der er og så nog le spe ci al for ret nin -
ger, som brin ger varer ud. En rig tig
god mu l ig  hed er  www.eba -
geren.dk, der le verer varer i man ge
by er fra en lo kal bag er. Pri ser ne ser
man på net tet, og det kan være en
mu lig hed for dem, der ger ne vil ha ve
le veret frisk mor gen brød el ler må ske
en spe ci el ka ge til et sel skab. Ud bring -
nin gen ko ster 25 kr. Et til ta len de træk
ved det te fir ma, er, at de ger ne vil an -
sæt te pen sio ni ster som bu de. 

www.år sti der ne.com le verer
uge kas ser især med øko lo gisk frugt
og grønt, men og så kød og fisk. Det er
be ty de ligt dyrere end e-su per mar ke -
det. En af de bi llig ste kas ser er en
blan det frugt- og grønt kas se, som ko -
ster 179 kr. Vil man kø be ”en lil le fi -
ske kas se”, ko ster den 91 kr. for 350 g
fisk!! Til gen gæld kan man be stil le bå -
de via net tet og pr. tele fon. Man op ret -
ter et abon ne ment, som lø ber, til man
op si ger det. Be ta ling for varer ne
træk kes auto ma tisk fra den kon to,
man har op gi vet. Varer ne pla ceres
for an hoved døren.

Hvis man ger ne vil la ve sin egen
mad, men slip pe lidt nemt fra det, er
der end nu en mu lig hed, som må ske
ik ke først og frem mest hen ven der sig
til gam le men ne sker, men til trav le
men ne sker, som ger ne vil be ta le for at 
være fri for de dag li ge ind køb. Fir ma -
et www.hver dags gour met.dk. til -
by der kun der ne at le vere kas ser med
rå varer til 4 af tens mål ti der om ugen.
Fir ma ets krav til af tens mål ti det er, at
det skal være sundt, læk kert, bi lligt,
nemt og hur tigt at til bere de. Al le in -
gre di en ser til ma den er i kas ser ne, og -
så kryd deri er og op skrif ter. Fir ma et
påstår, at ma den kan til bere des på 30
mi nut ter – men det er nu ret tvivl somt. 
Der le veres 3 kas sestør rel ser, hvor af
den mind ste er til 2 per so ner og ko ster 
449 kr.

Den uo ver sku e li ge 
net han del
Efter hån den er der op stå et så man ge
net bu tik ker, at ud bud det er ble vet uo -
ver sku e ligt. Nu fin des der og så en
ræk ke por ta ler på net tet, der for sø ger
at hjæl pe os kun der med at und gå de
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dår lig ste e-bu tik ker. Et af de nye og
umid del bart bed re hed der www.net -
tjek.dk. Her kan inter net bru gere fin de 
de go de inter net bu tik ker og sor tere de 
dår li ge fra, og kun der ne får mu lig hed
for at gi ve de res er farin ger til ken de til
glæ de for an dre bru gere.

Mit hoved ærin de er dag lig varer ne,
men jeg vil og så ger ne be nyt te lej lig -
he den til at for tæl le, at man kan kø be
me get an det end dag lig varer på net -
tet, og man kan spare me get be ty de li -
ge be løb, hvis man går ind på f. eks.
www.elspare fon den.dk ksam men lig -
ner pri ser på for skel li ge hvi de varer og 
og så op ly ser pris for skel le hos for skel -
li ge fir ma er. 

Det sam me gæl der bø ger, hvor du
f in der pr is  sam men l ig  nin ger  i

www.elspare fon den.dk., ben zin i
www.elspare fon den.dk, rej ser hos
www.tra vel mar ket.dk.Hy per lin kre -
feren cen er ugyl dig., og com pu tere og 
til be hør på www.edb pri ser.dk. Hvis
du vil kø be blan ke DVD pla der, kan
du kø be dem 5 gan ge så bi lligt ved at
hand le på www.edb pri ser.dk, der er
en tysk, men dansk spro get virk som -
hed.

Vi er for bru gere på en lang ræk ke
an dre om rå der, og det reg ner jeg
med, at vi skal drøf te på kom men de
mø der.        To ve Holm
Der var en liv lig dis kus sion ef ter op læg get
og øn ske om at få ne tad res ser ne ind i 
re fera tet i bla det.
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