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Dette nunner af Nyhedsbrevet fra PUAI'I er helliget

Grethe

Ebbesen og AxeI Hansen fra Helsingor, der gennem mange ir

har fungeret som FuAtl-gruppe. Der er favet et fremragende
og enestaende arbejde som'pA mange punkter lever op til
FUAM's milsatning. Vi havde lovet det ferdigt for lange
sj.den, men nu er det her a1tsi. Jeg haber meget at dette
nummer mi bidrage ti1 at sette andre igang med et tilsvarende arbejde andre steder.
Grethe Ebbesen stiller
si9 meget gerne til ridighed med
a1le yderligere oplysninger. Hendes adresse er:
Grethe Ebbesen
Hellebo Parkvej 92
3000 Helsingor
tLf 02 - 10 24 ?0, bedst fra 17-18
Redaktor af dette nummer: Knud Ramian

LYT OG SKRIV OM GAMLES LIV
Om en samfundsopgave, der er

vj-c;tig og berer
sig selv, for dem, der kan afse tj-d dertil.

l@nnen i

Grethe Ebbesen og AxeL Hansen har arbejdet med at samle
"Erindrj-ngsbil]eder i en deI 5r. Erindringsboger udgives
af statsministre, forfattere
og andre af offentlighedens
pennef@rere. Eri-ndrrngslitteraturen
er noget af den mest
.l,.este l-itteratur.
Grethe og Axef er experter i- at skabe Iivshrstorier
sammen
med mennesker, som man rkke forventer skriver erindringsboger. Bede deres arbejdsform cg deres resultater er sp-rrd"r.rde. Det synes at lykkes for dem, at lave noget, som er
betydningsfuJ-dt for den aldre selv og givende for dem,
der hjalper tr-1 med at lave det. Resultatet: ',Erindringsbillederne har uvurderlig lokafhistorisk
verdi, er vigtige
for familie, b@rneb@rn og oJ-deborn, og er af stor interesse
for almindelige J"asere og tit et enestAende undervisningsmateriale.
FUAM (Foreni-ngen til
Udvikling af Afderdommens Muligheder
stotter deres arbej de og onsker med dette sernummer,
at oge kendsskabet til
Grethe Ebbesen og Axel Hansens
arbejde. Vi hiber, at det mA inspirere andre tiI
ogsa
at gi igang.
Begyndelsen i Dolomitterne

Det hele startede med, at Grethe pA en busrejse til Dol-omitterne faldt i snak med Axef, som hun var kommet til
at
sidde ved siden af. Grethe syntes, at Axel havde en meget
spandende livshistorie.
Som den ivarksatter
hun €r, frk
hun AxeI .igang med at skrive sine erj,ndringer ned. De
hjalp hj.nanden, og det var i dette arbejder metoden
begyndte at udvikle sig.
Samarbejdet resul-terede i bogen ,'Gennem livets
skole
i kedeldragt og kjole', (Dixit, 1919). Det er simpetthen
spendende laesning, der oprindelig kun var tankt som gave
ti1 born og borneborn. Den har senere vist sig, at kunne
bruges i mange sammenhange.
Siden denne bog udkom i 1979 har de begge iherdi-gt forsogL
at inspirere eldre og yngre ti1 at samarbejde omkring
aLle de uvurderlrge erindrj.ngsbiJ.leder, der gemmer s1S
hos de gam.Ie.
7 bind erindringer pA : Ar
Grethe, der har varet dansklerer,
skolebibliotekar
og
padagogisk konsulent er en typisk
ivarksatter.
Altid
har hun haft projektet og ideer korende og har samtidig
veret i stand ti1 at gennemf@re, hvad hun salte sj-g fcr.
Nar dette nummer handier om arbejdet med ,'erj.ndriigsbilledder" er det kun et liIIe
hjorne af hendes *u.,g" goremal
som pensi-onist,
trods svigtende helbred. Hun .totte.
unge arbejdslose, kommer med ideer til
panda-klubberne,
inspirerer den Lokal-e modrehjalpsgruppe osv.osv.
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I dag udgAr akti-viteten fra Hellebo Parkvej 92 1 Helsj-ngor,
hvor hun har etableret et fast samarbejde med museumsinspektor Kenno Pederesen fra Helsingor By' s museer.
Dette samarbejde har sat ekstra gang i indsamlingen af
erindringer, og indtil nu er det bl-evet til- ikke mindre
end 7 levnedsbeskrj.vel-ser pE 3 Ar.
Erindringerne er oftest maski.nskrevne hefter pA 60-100
sider, j,llustrerede med fotos fra de gamles egne uvurderlige
(Pa midtersiderne kan ses et par sider fra
"arkiver".
Astrid Hoybyes errndrj-ngsbog). De.er opbygget se forskelIige Ij-vsperioder behandles hvei for sig . B@gerne er
meget praget af "oplevelser og fortallinger,'.
Det lykkes
i h@j grad, at fa den enkeftes personlige fortallestif
frem i bogerne. Dette er altsanunen med ti1 at gore stoffet
levende og lesevenligt.
Dj-sse hefter kan fotokopieres.
Erfaringerne viser, at der er stor eftersporgsel efter
dem. Med fortallernes
tilladelse
afleveres eksemplarer
til Iokalhistoriske samllnger, familie, tidligere
arbejdspladser, ell"er de kan anvendes ti1
undervj,sningsbrug
mv.

Vi husker i bifleder
Metoden ti1 at fA skrevet en erindringsbog blev som navnt

udviklet i forbindelse med skrivningen af Axels bog.
Axel skriver selv i en artikel i Samvirke fOlgende: "NAr
man har levet et langt ]iv,
har man opfevet en masse
og taler gerne derom. Men hvem har tid ti1 at h@re efter
i dag? Et klogt menneske (cE) sagde derfor til mig: Kan
du ikke forteffe for dine b@rn og b@rneborn, sA skriv
til dem. Jeg fandt f@rst tanken umulig. Men resuftatet
blev en bog. Faktisk har jeS selv skrevet bogen, selvom
det ikke er se J-igetil for menigmand at begynde at lege
forfatter.
Der m& hj-elp ti1.
Hukommelsen hos os gamle
har ikke altid rede p6 den kronofogiske orden pa tingene,
og mange erindringsbifleder
dukker f@rst op, n5r man
f5r chance for at fortal-te los tiI
€r, aer giver sig
tid til at lytte.
Nir der Sbnes for kifdevaldet
Her er en bSndoptager en uvurderlj-g hja1p, hvis man
Iader den optage de mange afslappede samtafer, som
srmpelthen er nodvendige for at fa minderne frem. Et
sporgsmal om et efl-er andet affoder nemt svar pi fl-ere
ting. N&r forst der er Abnet for det kildevata jf minder
man har, vafter de frem i broget forvirring.
Gleden ved
at fortal-Ie l@s, g@r det hele sa levende for en, at det
er som at opleve det pAny. NAr bendoptageren senere
genfortaller det he1e, mA jeg naturligvis tiI at sortere
noget fra. Det kfarede jeg alene. Time efter time sad
j9S og Jytteae tiI min egen sterune pi bAndene, mens j"g
pA en fAnt skrivemaskine med een finger skrev Il8 Xoite
erindringsbilleder ned pa sma sedler. Nar jeg Iaser bogen
igennem foler jeg-virkelig,
at det er min egen formu1ering
helt igennem, ogsa de steder, hvor andre (cE) har hjulpet
med at kede de enkelte bi.l,feder sammen til en helhed.

EN BEGEJSTRET FORT/ELLER

Vi har talt med en af dem, der sammen med Grethe Ebbesen har fAet skrevet sine errndrj-nger. Det er den snart
88-irige Astrid HoYbYe.
Et varmt venskab.
Hvordan var det at
og AxeI Hansen?

arbej de sarnmen med Grethe Ebbesen

opl-evelse for mig. Jeg fylder
Det har veeret en stor
snart 88 5r og foler mig isoleret, da jeg har meget svart
ved at gA. Fardes al'drig alene,men bl-iver hentet og bragt
til Dagientret "Hamlet" 2 dage om ugen, n5r jeg har krafter
tj-1 dei. Det hjalper lidt pA ensomheden.
Fru Ebbesen er storartet at arbejde sanmen med. Vi har
f5et et varmt venskab, som hofder ogsi DU, efter at vi
er faerdige med at skrive.
hvad man kan huske, lige fra man var
Det er utroligt,
5-6 &r, nir f@rst man bliver sat igang. Den ene tj'ng
trakker andre minder frem; som si nu er blevet nedskrevet
fra a1le de mange Ar.
Eri-ndringer fra skoletiden
Grethe Ebbesen har rost mig, og museumsinspektor Kenno
Pedersen har jeg ogsi faet opmarksomheder fra og et par
om skolen,
breve. Jeg skrev en selvstandig artikel
jeg gik i som barn. Den blev sat salnmen med en fra en
lnaen af Grethe Ebbesens aldre venner. (Sv. Bruun). Ved
den 5rJ-ige sammenkomst, hvor en deI gamle elever fra
Helsingor Borgerskole samles til hyggeligt, samvar, dukkede
Kenno Pedersen op og bad om hjalp til at fi nogle oplysninger om skolen fia aen forste de1 af dette Arhundrede.
ville have med det
rigtig
Da der ikke var nolJen, der
at gore,fik fru Ebbesen puffet os to igang med at udvide
og lndsende det afsnit, vi havde om vores falIes skole,
hin om drengeskolen og jeg om pigernes afdeling. PE brevene
forstod vi, at den samlede artikef fik en positiv modtagelse
Glade af arbejdet.

Jeg har haft meget, meget glade af arbejdet. Jeg ville
onske, at mange al-dre vi1le g@re det samme. Der er jo
masser af mennesker, der har haft meget storre opleveJ'ser,
end dem jeg har haft. Sa lange mine hander vi1le lystre,
skrev jeg mj.nderne ned Pa sma sedler ti1 Grethe Ebbesen.
Jeg kunne bedre samle mig om det, nir jeg sad alene med
mine tanker.
Som jeg navnte f@r, komrner jeg pi Dagcentret "Hamlet"Der er nogle,
og fortafler.
Der sidder mange og forteller
"Hvor
der har haft store oplevelser. Jeg tenker tit:
fa glade
kunne du dog sidde og skrive noget, andre vilIe
af." Men de gor det bare ikke. Opfordrer man dem ti1
det, siger d.e: "N"j, det kan jeg ikke." Men de kan godt
sidde og forta]le en he1 masse. Si er det, jeg tanker:
Ja, her skuIle lige vare een med en bindoptager.

EN LYKKELIG
BARNDOI4
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Hzybye

fortal

Da jeg meldte min ankomst til

denne verden, mBtte min far'

der var lokomotivfurer, lene en drasine ( en troljevogn)
cg kzre ad skinnerne ti.1 Skive for at hente jordmoderen'
Det har sikkert varet et kosteligt syn at se madammen placeret pA et sAdant koretzj.En ret sA usedvanlig transport'
Eksempel fra Astrid HoYbYes bog
Ti1 efterkommerne.
at de aldre f&r
Hvorfor mener D€, at det er vigtigt,
nedskrevet deres historr-e?
Det er til vores efterkommere. De kender ikke de forhold,
vr andre mitte nojes med, og det arbejde vi havde uden
ikke
nutidens mange hjalpemidler. Det kender de slet
noget ti1.
Jeg ser )o, hvordan mine borneb@rn siger:
fot" . og
"Jamen, Mormor, det har du da aldrig fortalt
nok. Hvordan skull-e der vare bl-evet ro
det er rigtigt
e11er tif det? I\4en nu har jeg a1ts,l nedskrevet det'
Er det rart at have det nedskrevet?
og haft
Ja! Se]vfolgelig har jeg varet meget kritisk
mindrevardsfofelse, men det fik Grethe Ebbesen hurtigt
pillet ud af mj.g. Hun sagde:" Hvis det ikke var af nogen
og
vardi, tror du s&, je9 vil1e sidde her i min fritid
arbejdemeddigil!3r?
Det har .i hvert fald varet en dejlig tid for mig. Og
det blive for mange, som tanker: Nu kommer
det ville
Iordag og s@ndag. Hvad skal jeg tage mig tiI? De dage
er det de farreste, der ser hjemmehjalper og sygeplejerske,
og dagcentrene er Iukkede. Netop de dage, har det varet
en glaede for mig i ro og fred at kunne sidde og skrive
mine smA sedler, og senere s€r at det skrevne er blevet
accepteret.
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EN HJEMIUESYGEPLEJERSKES VURDERING

Helsj-ngor havde Grethe
burde udnyttes i arbejdet med ael-dre menneskei. Hun startede med
at dr@fte det igennem med sine hjemmesygeplejersker.
af sygeplejerskerne Anna Christ.iansen blev
Den eldste
straks grebet af j-deen og begyndte at opfordre ti I r
at der blev gjort noget ved det. Grethe Ebbesen blev
indbudt tj-1 at hol-de et foredrag pi hjemmesygeplejerskens
kontor, hvor der ogse var tilsynsforende ved hjemmehjalpen
til- stede. D.istriktssygeplejerske Hanna Skov Slk herefter
ind i samarbejdet med Grethe Ebbesen og vi har bedt
hende fortafle om det:
" Da Grethe bad mig om et samarbejde kunne jeg ikke
sidan Iige p5 stAende fod se det for mig. Men det kom
jeg sandelig til.
Jeg var lidt skeptisk i starten. Jeg
syntes dem, j eS korte hos var for dirJ-ige . Der skal
jo kunne vare en dialog. Men som tiden Sik lagde jeg
merke tit
de, der havde et stort behov, og som jeg
jo ikke
mente det kunne Iade sj-g gore hos. Jeg har
si meget tj,d at bruge- hos hver enkelt,patrent.
Der var
simpelthen behov, leS slet ikke kunne nA hos nogen.
It'Ien hvis jeg spurgte de mennesker, om de ville
have
bes@g af Grethe, si vi1le de som regel ikke. De viffe
helst klare deres problemer seIv. Men Grethe havde nogle
ideer ornr at hun sefv kunne anmode. Hun skrev til
dem
og si var hun pludseli.g inderlig velkommen.. . Sa drejede
det sig jo ikke langere om deres problemer. nu skulle
de jo hjalpe crethe med noget.
S& mA jeS sandelig sige det tog fart. Hun begyndte at
besoge dem een gang om ugen. Begyndte at optage deres
minder pi bind. Det f@rlLe sA en masse andet med sig.
Specielt for een m& jeg sige, at det har reddet hans
afderdom. Vi, troede ikke, han havde kl-aret at
komme
Aflerede

ved indfl-ytningen

til

Ebbesen planer om at errndringsskrivni-ngen

ovv

over sin kones dod. Han blev si begejstret over samarbejdet

med Grethe og Axe1.

Jeg kan meget anbefal,e det, men det st&r og fafder med
personen. Grethe har nogle evner, som g@r at det bliver
godt. Hun vj.1 jo gerne have det tj"I at brede sig som
ringe i vandet, men det er meget afhangig af personen.
om det bl-iver godt. Hun har den evne til
at fe det frem,
som skal frem. Ikke for personl-igt og ikke for lidr.
Hun er si punktlig og grundig. Det bliver narmest som
et tidsbil-lede. Det er det, der er det interessante.
Utroligt

hvad der sker

Hvad betyde-r det

for gamJ-e mennesker, at fortelfe
om
deres 1iv pi den mide?
Det betyder meget. Virkelig meget. Jeg tror,de ser nogle
ti-ng, de aldrig sel-v har tankt over. Det betyder ogs6
meget for bornene og bornebornene. Det knytter dem samm6n.
Det runder af pi en eller anden mide. Det fAr dem ogs5
til at gi videre. Hun har en specl-el evne til
at fE
fat pA deres sarpreg og st@tter dem i det.

Helsin gfir Bymuseum beder
atter borgerne om st0tte
l(rlslr8r'r

tt1'rrrr,scrrrn har

rn€d d!,rt rdLytte vcd flert, le1.

lrBhcdcr artrn(,dct Lortrrnr I
HelsrrrSgr K,)rnoruru onl lUtrlp
trl ldsnrrS al en rakkr (,p8avcr
Nrl rettlr rnan tSen cn hcnven.
delse genncrn Amlsdvlsen. Det
dreJcr sr8 ,)m oplysr)inger !l et
Drolekt, dcr hcdder .Arbejderhvet r llul3rnd9r 1800-1950.. De
5kal bruSes til mu8Ets kom'
m€irde Arbo8, der nrlurhgvig
hatrdler om ttclsinrrr SkibsvErfl. der r l9E2 fylder 100 lr,
srSer byarkrvrr KeDno Pederselt

Uenuern rncre €nd {00 Ar
ernEr€d€ llclsln8gE lndbygttre sig ved handelen med skibene, som ankredc op pl roden
for rt klrr€rc OrcBund8tolden,
srdcr Kcrno Pcderren videre.

uddd,rrrlsc 08 lDre!d, lp[,,g
!ab€ldsf{,rh,,ld. arbelders orga
nrrerrng og an, arbeJdskonflik
ter, samarbcJde m v men ogse
onr bundommrn. famrlren og
fritrden Endeli8 haber vr ogsA
p, rt lA errndnnSen fra de hleEr
mesAende husmodre, sA vr ogs6
kao fA en bcakilvelle af, hvorledes deres tilvErelse formedc slg

BeretnioSerne kan eventuclt
skrives ved hielp af en idc- og
huskeliste, vi hsr udsrbcJdet pl
bymuseet

Bynruset hAber pA at kunne
trykke nogle af trrehingeme i
sine Arb68er, men i pvrigt vil.de
rndSA i musets arklv pA lige fod
med andet verdifuldt kildema-

teriale. Arbe)dertivef kin imldlertid bellnve! p! flere mlder.
og derfor vil vl otsl gcmc lnd-

li)rfl 0m dtn tid sonr l*rllng
cller un8arbeJdrr Hvsd du

tJentc, 08 hvordHn du Jik lEre-

plad*il eller

.rb€Jdet. Fortel

em dlne forskelligc arb€rdsPlad'
ser. hvo.dan en arbejdsdag fot'
lob, hvllket arbeJde du havde og
om hvor manSe og hvor lange
paulet der var.

Hvordrn v.r forholdene Pl
vark!omheden, smmenholdet
m€ll€m dc sstta ot forholdet
tll de overordnede. Skeie der no'
8en erbqidsulykker forel om
dbsjdrlonflikter og u8edvsnli8e b€givenheder og oplcvclo
pl ubqidapladsen

Havde du erbqidBlgshedspeilodq oi hvordu klu€de du

dem lkonohisk. Vs du m€d"
lem rl en hSforcnint. Hvomlr

KLIP FRA ARTIKLEN, DER STARTEDE SAMARBEJDET MED

MUSEET

Kan det merkes at de arbejder p6 denne mide?
Ja, megetl F.eks. den mand jeg talte om. Han havde meget

svart-ved at udtrykke sig. Det er utrolag., hvad crethe
har fAet ud af ham. Han er blevet meget mere udadvendt.
Han kan tale om sin kone og om sin fortid
pA en god
m&de. Han holder ud og hanger ved. Hans sygdom har iiXe
spogt serl-ig meget, hvad man elLers sku1le forvente.
Han giver udtryk for, hvor dejligt
det er at kende
dem. Han er blevet meget mere veltalende - ja alt godt
synes jeg. I,len det stAr og falder med Grethes pe.ion.
AxeI synes deL sarnme, men Grethe hevder, at der findes
personer, der kan gore det sarnme. Jeg tror ikke, der
er ret mange.
Lykkes det altid? Nej, det g@r det ikke, men det fj-nder
vi hurtigt ud af, og sA holder vi op. Egnshistorien
er mAske ogsi kun en biting. crethe tager jo det hele
med. Hun tager ogsA bornene med. Ringer tlI
dem, hvis
der er nogle problemer. F5r fat i mig, hvis der er noget
jeg har overset. Gj-ver et praj her og der, hvor det
er nodrgt. Kan de gamle ikke selv klare en aftale med
lage,tandlage, eller hvis der er noget de har overset
-si er Grethe der. Hvis der er en der ikal- tages specielle
hensyn ti1 t.i1 hos f.eks. tandlagen, sii
ringef crethe
tandlagen op og giver oplysningen. Sidan er crethe.
Jamen, kan det ]eres? Det kan det veI, men det kraver
erfaring. Nu har jeg varet hjemmesygeplejerske
i syv
ir og jeg han meget at lare endnu --- bg"3 af creth;.
Hun har givet mig mange ideer.
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"DET ER ET FORTR4FFELIGT STYKKE ARBEJDEI

For at fa et indtryk af crethe og Axels arbejde set med
historikeres
oj ne kontaktede vi museumsinspektor Kenno
Pedersen fra Helsingor Konmunes Museer. Han har som tidligere navnt varet med i samarbejdet.
"Arbej derf ivet i Helslngor"
Hvordan kom du i forbindelse med Grethe Ebbesen?

lavede et oprAb i avisen. Vi Iavede et projekt,
_Jeghed
der
"De nye tider. Arbejderlivet i Helsingor fg-92-19g2,'
I den forbindefse ringede Grethe Ebbesen og fortalte,
at hun havde lavet noget, der tenderede I den retning
og spurgte om ikke vi kunne lave et samarbejde. Sa modtes
vi. Jeg havde nogle probl-emer med at komme i kontakt
med de aldre mennesker. Der er jo generationsforskellene.
Jeg er kun i midten af trediverne. Jeg
mente Grethe
havde en mulighed for at komme tattere ind pA livet
af
en gruppe, der sad med viden som jeg havde svart ved
at samle op p. gr. a. tidsn@d. l,tuseumsiolk har j o alti.d
brug for rnennesker, der vi1 vare med ti-1 at .in";ae
i
"marken"

Var du med pi ideen fra starten?
Ja! efter at vi havde
snakket sammen og koord.ineret
arbejdet,sA vi kunne tj-1lade Grethe at bruge vores navn.
der er jo ikke nogen problemer, for det arbejde de
Y..
laver er jo fortraffeligt.
Det er vigtigt,
nAr man laver lokalhistorie,
at man ikke
bare.samler opJ-ysninger ind p& mi og fe. Det er vigtigt,
at vj.de hvad der er, man er ude efter. NAr jeS
=ei,vea.
ude, har jeg en rekke sporgsmAl, som jeS p& iorfrAna
".
det er vigtigt at fa belyst. Den sanrme fiste har Grethe
og Axe1. pa den mAde er arbejdet
koordineret. Det er
vigtigt
at denne koordination med museumsfolk eller
fokafhi-storikere fi-nder sted.
Jeg har fAet herli-ge beretninger ind
.

De l-aver bade lokalhistorae

og sociaft

arbejde. De stotter
et fornyet

de mennesker, de snakker med. De mennesker fir

liv.

Hvad er forskellen pA det crethe og Axel Iaver og alminde_
Ij-gt lokalhistorisk arbejde?

- Forskel-len er bl,.a. at de renskriver og redigerer stoffet
de fAr med bAndoptageren 09 forelagger det tr,i godkendelse
for de eldre mennesker. Eldre mennesker kan ;o af og
ti1 have svart ved at holde en tankegang i l-arigere
tid.
PludseJ, j-9 bliver
der rippet op i m j-ndlr og eri-ndringer,
og si fordyber de sig j- noget hllt andet.
Hvad betyder det at vende tilbage med stoffet?
Det betyder kofl-osalt meget. Nir man vender tilbage har
de fiet tid ti.l at tanke..
Det satter ting igang
i deres sind og deres erindringer. De bliver
,i"..
og mere trygge. De kan Se, trvad det ender med. "g=a
i starten
-giver aldre kun lige de nodvendige oplysnrnger. Efter
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Efter en periode, kan man kornme ind til
mennesket og
sA kan man fA de virkeligt
gode oplysninger. Det er der,jeg
synes Grethe og Axel- er bedst. De kan fa mennesker tiI
at abne sig pi en anden mide, end man miske kan som museumsmand. Jeg har fAet nogle herlige beretnj-nger ind.
Grethe og Axel- viser meget stor . respekt for de eldre
og giver dem gennem bogerne en enestaende kvittering?
Kan de ikke knibe for fokalhistorikere at huske det?
Jol Det kan godt vere noget af et problem. Det er noget
vi
har l-agt rimelig stor vagt pi her pi museet. Det
er vlgtigt, at de gamle er med ved presentationen i forhold
ti1 offentligheden, at de kan komme her ned og fa en
kop kaf f e og - en sludder. De skal i.kke op.Ieve, at nAr
3eg gAr med bAndoptageren - ja, sA var dLr ikke mere.
Jeg har selv fortsat kontakt med stort set aI1e, j"g
har intervier,ret e11er faet beretninger fra.
Hvordan er interessen for l-okaLhistorie?

Den er koIosaI. Jeg tror det skyldes, at de fl-este
anden form for identitet - i-kke
mindst i lokalsamfundet. Det er iovrigt specielt tiLfLyttere
der er interesserede. Der er en fevende in+_eresse for
at v.ide: "Hvad kom det her af ? Al-tsi et f ors@g pi at
finde en efler anden historisk identitet.
-

mennesker soger en eller

Ikke en opgave a1le kan klare
Nogle mener, at arbejdet med erindringsbillederne
stir
og fal-der med Grethe Ebbesens person. Selv mener Grethe,
at mange flere burde og kunne gi igang. Hvad er din mening?
Det er nok tif dels rigtigt,
at meget afhenger af
crethe. Hun er en arbejdsknag, har gi-pi-mod o9 gar i
fol-k med trasko pii. Det sker da selvfolgelig ogiS noget
andre steder. Her er der den menneskelige d.imension,
jeg navnte for. Hun satter disse mennesker i sving og
folger det op gang pi gang. Hun er et godt menneske
og har en personlig udstraling,
der tiltaler
de al-dre
mennesker. Det tror jeS ikke, hvem som heLst kan komme
og overtage. Det tror jeg simpelthen ikke pi. Det kanvef
g@res, men det er sporgsmil- om det kan gores ligesA godt.
Det skal^der arbejdes pir og det ved jeg da ogsA aL hun
prover pi f.eks. ved at fi stabl-et en qrupfe p& b5nene.
I,lener du; det er en god ide, at ga igdng-som Grethe og
Axel?
Ja,Absolut ! Museerne har ikke muligheder for at samle
de mennesker op og fa deres beretninger som Grethe g@r.
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IKKE ALENE

MUSEUMSSTOF

i

i skolen
ll'd for anvendefse
til
af de eldres Irvsh:srur ter og erlarj-nger. Hjn hda ogsJ
mange ideer trI, hvordan det kan gores. ( se hcitet
"Mig og mfn omver:<ien . og lydbogen. " Hvis cle'L nu var
Anvendelse af "erindr:ingsbriieder
Mange steder har Grethe sISet

mrg? Bd.3

"

)

Axef Hansens bog er blevet anvendt r 1o.ki. af ot'crLarcr
Inga Bentzen / der skrrver om arbel det: "Vi har anv€lndt
problenatrkken "O:l
bogen r dansk i tilknytnr.ng ti1
at blrve aldre r dagens Danmark". Eleverne Itar I'iaf r:
.ictle
formil
en stor sammenlrgnende lpgave. og tii
har bogen varet serdeles velegnct. Den er: lctlascl"ig
Der
og indholdet er levende og afveksler.rde fortalt.
er rige mulrgheder for sammenligninger for/rru. og a I t
er belyst pA en humoristisk mide, der fanger el-evernc.
Hertil kommer diskussionerne, som orLe iev.rker,
foraeldre og bedsteforalCre rnddrages l crebatter,. Bogt:n
vir:ker aktrviserende ogsil i hjemmene. En af clvcrnc
kom sAledes med et bAncl, hvorpa hans bedsf. cf.rr fortaLlc
om forholdene i Lyngby i
"Gamle dage". tsoqen se:ter
tanker i gang/ som i hol grad virker aktrr.lscrencle,
som de kommer til udtryk i elevbesvarelserne."
Advarsel til- l-ererne
Der er ogsa gjort erfaringer med at lade skoLeelever
selv samfe erindrrngsbi lleder hos de aldre . Det cr
meget blandede erfaringer. Det er rkke si srmpelt som
det kunne 1yde.
Grethe legger vegt p5 at behancl-Le
de aldres erfarrnger }oyaft og autentisk. Det er vrgirlit
at etablere samarbejde med de a1dre, s,i beqge Iiartcr
far udbytte af konlakten. Det er ikke alIe, der husker,
at indsamling af
livserfaringer
er noget crnclet en
at plukke blomster p& en groftekant. Lerere kan derfor
have meget fornojelse af at stifte
bekencltskab mer:l
g5r rg.rng med
crethe og Axels arbej de inden de selv
eleverne.
Errndrlngsbilleder

pA arbel dspladsen

For de aldre har arbej det veret af sLor bctydr).:'ng,
og der er mange erindrrngsbilleder
fra arbe;d::pladserne.
Arbejdslivet
er ogsA fokathistorre
ag kendskab tt L
arbejdsliveL f@r ). tiden viser sig at have stor intcresse
for sAvel virksomhederne selv som deres ansar-te.
Axel Hansen arbejdede 4o &r p& Dansk Sojakagefabr:-k.
Efter at have skrevet sine erlndrrnser brugte han dem
som udgangspunkt for
sin de ltagelse i clebatten om
kl-orf abrikat.j-onen pE eryggen.
I Hel-sing@r cirkul-erer Sv. Bruuns erindri-nger fra HelsingaT Post rundt mellem medarbej derne. Pa samme mAde
har nogle yngre medarbejdere fra scenearbejdet
bedt
om at mitte kobe en kopi af hans bog nr. 2: "4-l &r
som belysningsmester ved Helsingor Sommert-eater 19191966.
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i Grethe 'Ebbesens og Axel Hansens
mange fluer med eet smek.
arbejde. Der bliver sl8et
I det folgende fors@ger jeg at trakke nogle forhold
ud som er sarligt larerige for de der lader sig j-nspirere
af deres arbejde.
Lysten ti1 at fortalle
Det grundlaggende er stadi.9, at de aldre fir
lov tiI
at forteel,Le los. Erindringsbillederne
fir
Iov til
at
komme i den rakkefolge og den str@m, de naturJ.i.gt udg@r.
Opsamlingsmetoden tilpasses den enkeLte. I nogle tilfal-de
bruges b&ndoptager, i andre til,felde
smA nedskrevne
sedler e11er stik-ord og formuleringer nedskrevet under
samtalerne.
Forst bagefter ordnes tj-ngene og sattes pi plads i
afsnj,t og kronologisk raekkefo\ge. Hvor Axel- sel-v skrev
meget pi maskine er det redakti"onefle i dag overtaget
af Grethe og Axel.
Senere i heftet giver Grethe Ebbesen mere detaljerede
rad tit dem, der forhibenttigt fir lyst ti-l at gii i.gang.
Der er mange facetter

Eksperter i amatorarbejde
De "fi.ne" erindringsboger i store oplag er tit
forbeholdt
mennesker med skrivefardigheder ude over det almindelige
og med 1iv bag sig, der sikrer et salg af i, det mindste
f@rste opIag. Pa den anden side er loka1hi-storiske
afhandlinger
ofte
videnskabelige
arbej der,
der
forudsatter omfattende viden og uddannelse og som ikke
leses af hvem som helst.
Grethe og AxeI har fundet
en
form
for
evnedsbeskrivelser:
som er
"Erindringsbi.Ilederne",
specielt velegnede for mennesker, der hverken skriver
erindringer e11er afhandlinger, men som alIigeveI har
en historie, der kan fortelles.
Det er et arbejde, der kan gennemfores af almindelige
mennesker, der vil- afsatte tid ti1 at arbejde med
papir,blyant,bindoptager og en skrivemaskine. Det sku11e
vare et eksempel som tusinder af mennesker vifle
kunne bruge.
LYKKELIG OG TILFREDS

I\,18D

LTVETS INDHOLD

De aldres udbytte af deres arbejde
er
spec i.e]t
interessant.
AxeI skriver om arbejdet med sj-n egen bog: Jeg har
altid syntes, at mit Iiv har varet temmelig indholdslost
ja, narmest omsonst. AIligevel
og lj.gegyldigt
slutter
han si-n bog s6dan: Om det er en arv eller min store
nysgerrighed, der aldrig har ladet mig i ro, ved jeg
ikke. Men jeg er taknemmelig for at kunne sige, at
mi,n pensionisttid
er blevet den 1-ykkeligste periode
i den retning, fordi jeg nu endefig kan dyrke min store
hobby, der giver mit 1j.v et indhold, man kan leve ene
med uden at vare ensom. Mit 1j-v fornemmes som en lang
arbejdsdag, hvor jeg altid
var bagefter og aldri.g
tilfreds,
men hvor jeg nu ved fyraftenstid
endelig
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f@Ier rnig lykkelig
liv fik..-..

I

I

I
I

09 tilfreds

med det

indhol-d mit

L ivserf aringernes psykolog j.
Axels synspunkter fAr
opbakning af
nyeste
forskningsresultater inden fof eldrep-sykologien.de
Det har varet almindeligtr
at ie ga.Ie menneskers
oPtagethed af fortiden,
som begyndelsln til -tif ,,at qA
i
barndom" , men dette syrres iXke at
fJa.i,
tvert imod.
"-."
I de senere 5r er psykologerne bievet mere og mere
interesserede i, hvad fortiden egentlig betyde-r i;.
gamle mennesker. Det er
rigtigt,
at der ..d al,deren
kommer en stigende optagethed a} fortiden.
Det er
D9t betyder ikXe, ar der nodvendigvis en
::19"1:.
tilfelde,t
for al1e, og der kan vere mange grunde tiier
den udvikling.
Mennesker i a1le aIdre, der udsettes for forandringer
i Livet kan vare tilbojelige
tiI at se
Netop
alderdommen kan vare en 1ivsperiode tilbage.
*u"a store
forandrj-nger, hvor det at se tittage
kan
den
enkelte ti1 at bevare sj.n sel,vopfatteLse hjaJ"pe
_"ffL, med
et
moderne ord si-n id6ntitet.
oLr kan siledes
hvil-e og ro i ens historie - den forandrer
"_i"
sig jo ikke.
Gjort er gjort og sket er sket.
De ffeste unders@gelser tyder faktisk pi, at mennesker,
der bruger tid o9 energi pa
at beskaftige srg med d;;;"
fortid,
a1t andet lige - er mere tilfredse
mennesker,
end de- der ikke g@r det. Ci,tatet fra AxeIs bog
er en
fin j.ll-ustration af, hvad dette arbejde kan give.
Der er hefl-er ikke tvivl om, at Iivsf,istorlen er vardiful-d
for andre. Det er en gave, at
en livshistorie,
hvis den kan bruges i sam-varet med have
andre. ou" Xun-;;;;;=
udgangspunkt for samtaler og kontakt med u"jr"
=?* samme
alder,
og andre aldersgrupper kan se
P3
livshistorien som
mrlished for f"."45;i;:-;s
iii=igl.
"n
Her er det en stor
styrke,
kunne samle
eri-nd':ingsbilr-eder fra et rrett iivslob at
som Grethe Ebbesen
g@r det. Det kraver et arbejde, men
vardien er en
undgAelse af det man ofte noier, Ah,""j--;;;i
;i i,.,
ti1 at hore de tre sarnme historier
lgenl I den foim
bliver de gamles livshistorie
til- en pestilens me11em
generationerne.
Sel-vom man har voksne born kan der godt vare mange
folelsesmassige knuder imellem parterne. Her kan en
sammenhangende livshistorj-e
ogs& vare med tiI at skabe
forst&e1se. Axef skriver i -sj-n 1.,of"aning
om crethe
g?_hy gav mig.troen pi, at r (i aI fald nJgle
nar I har last det, vil forsti,
"i-j;;l"var
hvorfor 6ld"fa.
og er som han er.
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LOKALHISTORIE ER SOCIALPOLITlK
LOKALHISTORIE ER OMSORG FOR DE

1ILDRE

Det er vard at revidere vores syn pa de eldres optagethed
af fortiden. Det er vigtigt at forsta det som en positiv
vrrksomhed og j-kke som et tegn p& begyndende afmagt.
De aldres professionefle hjelpere kan ogsi lare meget.
Eldre mennesker skal ikke blot hjalpes med pleje og
beskaftigelse. Oplevelsen af at vare et "sociaft tilfalde"
-et offer for omsorg kan vare ydmygende for de gaml-e.
Arbejdet med erindringsbilleder
viser,
at de aldre
har noget helt enesteende at tilbyde, at de kan hjelpe
de efterfolgende generationer. Grethe
arbejde viser
at gj-ve
ogs& en metode, der er specielt velegnet til
lj-vshistorien vardi pi en ikke uoverkommefig mide.
crj-bes det rigtigt
an bliver samtalerne om fortiden
ikke blot en m5de at stA tiden ihjel p&, men en m&de,
der specielt kan vise at ens erfaringer og ens fiv
har haft og stadig har vaerdi.
De professionelfe har her et tilbud som ogsi kan nA
Ser vj- p5
de ikke hel-t raske aldre. crethe skriver:
dem, rzi har haft kontakt med og de nuvarende, er de
alfe me1Iem 82 og 91 undtagen en, der var helt bIind.
llan var 67. Han var den eneste af dem, der ikke var
bundet tj.1 hjemmet pA grund af problemer med "pose"
eller anden kunstig "udforing" + handrcaps af forskellig
art.
At viIle hjelpe - ikke hjalpes
Det tog lidt tid for det gik op for nogle hjemmesygeplejersker i Helsingor, hvad ideen glk ud pA, men det:
Iykkedes. Sygepfejerskerne
1@b lnd i vanskeligheder.
Grethe skriver: ...men senere kom de skuffede og ulykkelige. Deres patienter, de aldste og mest ensomme, der
trengte afl-ermest sagde nej ti1 at modtage fremmede
vasner, de ikke kendte. "De tranger endda sAdan til
kontakt, men de siger "Nel tak! Vi har ikke brug for
hja1p. Vi har det godt." og s5 graeder de af ensomhed."
"Hjal-p" - Det ord blev hengende j- oret, da de var giet.
Naste dag spurgte )eg, om ikke jeS mAtte skrive til
mig, at de i deres
de pigaldende. Jeg forestilfede
iver ikke sik diplomatisk nok frem. Jeg skrev sA et
personligt brev til hver. Jeg henviste ti1 samarbejdet
med byarkivet,
fortalte at jeg havde varet 35 Ar borte
fra byen. Nu kunne jeg ikke kende flere omrAder af
byen og havde derfor h&rdt brug for hjelp. Om ikke
DE vi If e h jalpe I{IG. Jeg skul-l-e gerne have overblik
over Helsingor i tiden f@r forste Verdenskrig, hvordan
byen sA ud dengang osv. Gennem sygeplejerskerne fik
jeg nu at vide, at jeg ville vare hjertelig velkommen,
nAr som hel,st.
Det mA vaere muligt for de professionelle at hjaelpe
e1.Ier
mange aldre igang med deres erindringsbilleder
knytte kontakter me11em aldre
og yngre der kan hjelpe
hinanden.

t5
Hen er et konnere bi I lede af mig
end det, der en med fon modens
skyld i sidste afsnit.
Dette en 09_
si fna 1917. Egent I ig kunne det ols6
vere anbnagt i modeafsni t tet fon at
vise, at den klassiske hvide bluse,
ogsE dengang var mode t i I spadsere
dnagten, n6n man vi I le pynte si9 I idt.
Her er jeg al tsE 2l 6r,

DEN

SPANSKE

SYGEI9I9

I I 9l I udbrod en meget voldsom inf luenza, som mange siden har
kaldt den spanske syge, da den pA mange mAder adski I te si9 fra
den almindel i9 kendte inf luenza. Mange unge mennesken dode.
Jeg tron nasten al le havde et fami I iemedlem el ler en bekendt,
der var bukket unden. SE slem var den. Og nnnge blev svakkede
og led af eftensygdonme og eftenvi rkningen, der sA senere fremskyndede deres dod. S8dan g i k det mi n far.
I novenber l9l9 dode han i si t hjem. Det var svart. Jeg passede
ham lige til det sidste, dog kom den de sidste dage en diakonisse-soster om mongenen og vaskede Fan for mig. El lers havde jeg
ingen hjalp el ler hjalpemidler
ti I rAdigned, 09 i forvejen van
min dag fuldt optaget af arbejdet med Mon 09 huset.
Havde je9 blot haft en mul ighed for at skaffe stotte
ti I Far
om natten, n6n han ikke kunne fA vejnet.
Nat efter nat rEtte
jeg selv satte mig bag hans ryg med min ryg imod hans for at
holde ham opnejst,
s6 han kunne trakke vejret.
Og Mor skul le
stadig hj.elpes. Jeg er si lykkel ig for, at krefterne
slog ti l,
se jeg klarede at gone sE meget som mJl igt for mine foraldre
efter den lykkelige
barndom, de havde givet mig.

I
EFTER

FARS

D@O

Nu blev Mor og jeg alene, 09 i mange netningen bl ev det en
stor fonandning. Bl.a. fandt husejenen pA, at vi ikke behovede s3 ston en lej I ighed, n5n v i var ene o9 t og dag I i gstuen f ra
os til 3 stojende born. SSdan fol tes de i hvert fald med kun

NOGET
FOLKEMINDESAMLERNE KAN LERE
er

Der
stigende
-starkt l-andkort' ' hvor
rnteressen for foxuihl=t"ti"
danske
manse
er ikke
=;:;;;"";a--det
arkiv ' Interessen
f"X'"fnistorisk
der ikke findes Ji-- enorm'
er
for slagtsforskning
Eske y"!::?::
AxeI Hansen citerer !tri"i"ix"*indesamleren
blol vere en beretnlng
Et folks histot'-t t"x-J-ixxu
verb jeroede top i samf unom reqenter, ."nt"n-ft"t- ";";;t javne
beiolkninqs tilvare'Idet, men sandelig ooIE-o*'a"n iiti"t
om' Eork' 9::
=i's
se. Det er Lrvst,rNer=El'""'oli"
frakke rundt ved
man
kan
historie
deres
kender
ikke
Det er os oamle omkring de
nasen. AxeI siger selv:
fot og und6r L' Verdenskrig'
irene
n-uske
kan
endnu
8o, der
dei bor li-gge i arkiverne
aat'
x""'ilii"iit
der
Det er os,
for efterslagten'
-'f"tt"
fra den periode ="^';;;k;ingsmateniale
sA det haster'
d?o'
for
a"S
...men vi bliver
Mange oPfatter
aliid'
Forkemindes.^r"...,=-l'tillat*'nt=ter
f@rsE' nar
er
Det
selvfolge'
to*--"t'-kt'tt"t"
vores historie
historie'
egen
vores
om
fortalle
vi mister den, der "I=l- J att ikke er s& selvf@Igeligt
at det gAr op tot

endda.

Respekten for ets Iiv

oq AxeI' der indsamDer er heldigvis andre end Grethe i de }okalhistorrst(e
Ier vores histotiE'*-n"""al-o^xti"g
nt"'s"r 6e ardre og f&r deres
arkiver er der ^t"1",'l-tt
made at
os Axels
,.u pa9'::!:
ii'uli"':ll:l",-r"
i:::it
premisser"'
".forterierens
Il='ttit:;;;
pi,
er
ar6eide
dele af sin
fentgefigt'at
aftla'liJr"t'-i"rid.
Det er ikke "t
De
-udlevere
folkemindesamrere'
rif
-in-fo'rmation
rivshistorie
kortest
p€
_T:-I.is
mest"iiiig
skal tit have
samv&r
de efter noqle timerskontakten
ofte handei'a"i'"i
tid.
hjalpen
for
:I
rak
=3
.- "6 arbejde'
sioer farvel og
ar_ deres
Jraiig
?:;;i.';";;'
anden resPekt
helt
en
'-'="tt-ut"-t
viser
crethe og AxeIs utnt3d"fot*er faste' hyppige bes@g over
for de aldres f"'-b"t
skrives ihi aen erare ti1
mange mineder' Alt h"v; ;;rmedf@rer
et reelt og 111"":tqennemsyn og rottlitltt
' o"t kan
opleve sI9 som
aldre
De
-reeIt
Xio'a"'.#"tarllu" '
fAr orden og sammenhang
d;
me;'"^;
samtrdr'g
bidragydere
i deres eget liv'
. -- fardigskrevet'
r--rj ^-vra\tat- - illustr
i llustreEndelig fir de ogsi produktt.t-t- E:
er en passende
oei
ret samling.t
rAdigtred
1iv tiI
n""t stillet
-r"a-'",
-sit
kvi-ttering for tt""t*it'-a-tl"gsbilleder'
Noget helt
dyrebart.
noget
for eftertiden.
er i denne
- f-tt,n*"=t
andet €rr at a""t"" i"=[-'"g
historie
vardifurde
og
arbejdsform, "t i:; t"=i-lio"*t6i9"
skabes.

L'l
BRYD GRANSERI\.IE NED

I

Lokalhistorikerne
kan l-are noget, de professionelle
hjalpere kan lare noget. T:enk, Livis de for ulrr.r. Uegy.Jte
at samarbejde!
Socialpolitikere
taler meget om deL n@dvendige i at
arbejde pA tvars af de etabierede granser. Her er vrrkelrg
et eksempel. En klog englander -med mange Ers .;i;;i.q
med h3alpearbejde. udta]te engang om samfundets
svage
.
grupper: Hvis de ikke
brrver en del af l0snrngen b-Irver
de-en del af probfemet. Her er et eksempel p; f-r"oiau",
tilsyneladende
resourcesvage mennesker - kari bidraoe
tll losningen af faLl-es probiemer
Vi har talt med poul Hviid, der er konsulent i
social_
styrel-sen.
Han har modt Grethe Ebbesen og mener ogsi
at vi her har et eksempel pE, hvad
man L
Aldrekommissionen mente med, at ...
i clen fremtrdige
aeldrepolitik burde
udnytte de aldres resourcer
Som. et andet eksemple navner poul Hviid
,,Dansk Amator_
-ut
teaterscene,' , der har fAet stotte tiI
rors@g
*"J
inddrage de eldre f . eks . r forbirrdelse med s,ikaldte
"Egnsspil". Dansk Amatorteaterscene
en stor organlsa_
tion med 500 lokalforeninger over erhel-e
]andet.' N;;;a
-storre
tyder pii, at der skaf en
organrsation
at
f@fte f.eks. forsogsmrdLer ud af Oei offentlage.til O.a
er ikke nok med, at Grethe og Aksel laver
et godt arbejde
i Her.singor, hvrs ikke de har
;a;ik"
organisationer i ryggen. Hvor findes iitst.*xxeirgt
de?

I

ER LOVANDRINGER NODVENDIGE?

Senere i- b.ladet g@r
_Grethe rede for, hvordan en gruppe
kunne arbejde med deres
metode. seiv har r_r""- roig"Ii"

opfattelse af, hvad der mAske skal tj-1 for at komme
videre: En samfundsopgave som denne og f.eks. arbejde
-i;.
for naturbevarelse o.I. der viI blirie til
g";;
eftertiden,
burde kunne frrtaqe
lanqtidsledi!e
;;.
at sku11e sta ti1 radl-ghea
arbeldsmarkedet tit
enhver tid. Man burde krlnne fa fLr
dj-spensation
nir man
kommer med bekreftet. tj-dsplan
og underskrever
=t"*pi.t
af Lokalhistorisk Arkiv, Naturst<ote
t.f.
Hvis en del normalt ulonnede samfundsopgaver
p6 denne
mide vurderes som reel-t arbeja",
efterhAnden
komme nermere ti1 den nyv,lraering
"ii-"1 vr mAske
tranger sA h5rdt
tj,1. Grethe navner
eksempel an far, hvis kone har
fast arbejde. Fandt .som
han ud af at kombrnere siL samfunds_
fritrdsarbelde
med pasning af bornene behovede
harr
ikke fangere- sende.. d-em pi- in"iit"Ji"",
fordi han skal
"ti1. _ radighed".,
inge.,
h..
:ar.e
brug
f or
ham.
_r"irom
Bornene vil1e have bedre
af, at'han beholdt-aem frlemme
og fik mere kontakt ham .
Netop dette forhold horer creLhe Ebbesen I i i
af unge foraldre,
som eksempel pa"""h.j'i ;'";, .;:l;:
Iovgivning.

I
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I

GANG NU !

fra
Grethe Ebbesen giver her sine praktiske erfaringer
sig:
Arbejdet har j. de sidste 5r foregAet i tet samarbelde
med l-okalhistorisk arkiv. Pa denne mide fAr fevnedsbeskrrvel-serne veerdi for den bredeste kreds'
crethe Ebbesen og Axel Hansen har gennem mange &r eksperito kan
menteret med at fi andre til at gA. i gang' Det de
metode'
en
finde
at
sarnmen er enestAende, og de har Pr@vet
der ogsi vil kunne anvendes af andre'
En arbeidsgruPPes sammensatning:

(Pa grundlag af erfaringer har vi erkendt' at skal det
arkiv'
fardige produkt kunne afleveres til lokal-historisk
Som
brudsstykker
i
ti]
s5 det er klar ti]. brug, f.eks.
arboger
I'luseets
i
1okal-hist. beskrivelse at kunne indgS
der er i
og Iign., mA der i arbejdsgruppen findes €rIr
vedkommendes
stand tiL at rette det fortafte uden at andre
min'
personlige formuleringer' Derfor er arbejdsperioden
pA so3 mdr. med et ugentlig besog; max' I Ar pr' hafte
af udkopier
og
fotos
l0O sider A-4 med iflustrationer;
markelser og Iign. evt. avisomtale')
Derfor:
A. Gruppens redakt@r (ansvarshavende) en arbeSdsledig
gennemgA
lerer, bibl-iotekar eller journalist . (B@r nok
et kort orienteringskursus) '
B. En pensionist, der under samtaferne og ved bearbejdelsen
hjalper ved at kunne huske rent Praktiske historiske
forhold fra de pigaldende tidspunkter'
C.Ensekretartilmaskinskrivning,f@rStordretefter
bundter
bindet, derefter, nAr "strimlerne" er samlet i
renskrivning
l'
eller klabet op i kronolisk rekkefolge,
Til slut
ti1 gennemlasning og rettelse af fortalleren'
plads
den endelige renskrivning, hvor der afsattes
ti1 fotos etc. i folge opgivet Iay-out. fra redaktor
og tekniker.
D.Enteknikertilatarbejdemedfotos'kopieringm'm'
DerskallaveSfotosmedraster,Storrelsenska]'ti}passes ved kopj-ering af avisklip og 1ign' og lay-out
'

skitseres.
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(Bade C og D er godt o\.elsesstof for unge. Orienterlng
mA feks. kunne gr1.'es p5 EIFU-kursus i forbrndelse meo
Omsorgsstoffet, cg i:-,er:esset:ede kunne melde sig tiI en
udvidelse af dette kursus r samarbejde med lokalhistorisk
ark iv .
Arbejdsgangen, som vi ser den efter 3 Ar:

e--e: :-e:n:-e:.-i +lperen kontakt or
1. 'l-erj:es..;e!-e--::s<e:
ark:'.' e..e: c'.'e.na'jnte gruppe, hvis clen
iokaihrstorrsk
og opgii'er:-aYn og acresse pi den eLler
er en realitet,
dem, de mener gerne vil f orteile om sine opl"evelser, o<-t
hvor imellem der er et og andet af interesse for andrc
og for familien, nAr vedkommende er borte.
2. cruppens Ieder A, ringer eller skriver til vedkonmende
da man har br:ug fo::,.,isse
om de (a+e) mA aflagge et visit.
oplysninger, som man har forstEet vedkcmmende r,3ske <an
give.
3, Under besoget, som skal vere helt, afslappel og uforpiigtend.e ti1 begge srder, laler man hinanden pA tanderne.
Er her stof tiI mere end et 1i1Ie interview? Er der en
familie, der vi1 vaere r-nteresseret i et samlet Ievnedsfor7ob? Er der mulighed for at fe den absolut nod.rendrge
tillid
og fortrolighed frem, sA det er muligt at skrive
en he1 Iivshistorie.(Et
interview overlades evt. tr1 arki.vets medarbejdere.
Market "fortroligt"
vil det ligge i sarligt arkiv i 50
5r fra afleveringen i folge lokal hist. foreningsgaldene
regfer, men aJ-1igeve1 vere bevaret for eftertiden.
4. Er der aftalt et nyt besog, kommer begge igen og medbringer ihvertfald ved denne le3Iighed en kassettebErndoptager. Normalt er den i bagh&nden allerede l.9an9,
men det kan vare uhel-di-gt for li-dIigt at komme frem med
den, da 'derr forskraekker mange ef dre.. Derior: g.:r aira,=r,
besog som regel med at forklare dens funktron, lege med
den, optage og slette osv. Det mA understreges, at aIIe
j.ndtalte samtaLer kun kommer i grrrppens hander og vil
bl-ive betr-agtet som absolut fortr:oligt
stof . al-ie bAnd
slettes igen efter brugen.
Nu kommer si valget af arbeidsformen. vi har brugt- flere
metoder i hvert fald fire, der adsk-iller sig fra hinanden
pi grund af de indiviuelle forskelle.

2o

Arbeidsmetoder.
a.

p& grund
ser dirligt,andre kan ikke skrive'-rn8ske
I sidop'
r&be
at
af svage hander-,atter andre er svare
hore'
kan
ste tilfalde galder det om at finde stikord'de sPor' Alt
p3 det dnskede
sA vi kan lede deres tanker ind
noget at renskrive
bliver
imens gir bindoptageren'sA der
til gennemlesning'
---^-i n-(A+B) optager efter genneml€esRedaktoren og pensionisten
pa band' ( En 96-Arig var
r.ingen fortallerens kolunentarer
blev encida to bind ud
nasten blind og delvis d/v'rnen der
selv'der
af det. I4en her var det et Onske fra vedkommende
sig til os')
fik hans hjerunesygeplejerske til at henvende tillader det'
nar fortelleren
Denne fremgangsmAde benyttes'
ideflestetilfalde,hvordeterenlystforvedkommendeat
dukker oP sPredt
fortalle om gamle dage'ErindringsbilJ'ederne
ikke i
absolut
og
i den alrnindelige samtale under besdget
kronologisk rakkefolge'
den startes'si
Enten gar Uinaoptageren hele tiden'eller
blot band nok at
man
oP'IIar
snart noget af interesse dukker
er sikrest at oPtage hele
arbejde medrgiver det mest ro og
igen og igen'
samtalen.Bandene kan jo benyttes

Nogen

b.
af fortall'eren selv' M&ske
Bindoptageren kan ogst benyttes
en billig kassethar et barnebarn el1er en anden 1 familien
en

Om natten'under
dukker et minde op'
tidspunkt
stille kop kaffe eller et andet
der hurHar man bSndoptageren Parat som "huskenekanik"'kan
kan man i
tigt lukkes oP, fortalles og slukkes igen'senere
med en finger skrive
hinden eller pE en lant skrivemaskine
pa clet'
af efter bendoptageren og m&ske rette lidtpersonlige nedskrivPi den mtde bliver det helt vedkoinmendes
oPlevelse skrives pt
ning, oglst selv om hver situation eller 118 sedler' som vi i
sin egen seddel'AxeI Hansen afleverede
og i fallesskab
fallesskab fordelte til de aftalte livsafsnit skal ogsS fortekst
fik til at hange sammen' Den forbi'ndende faid godkendes som
i hvert
muleres af fortelleren selv e1ler
naturlig for han,/hende '

kan ISne'
teb5ndoptagerrsom vedkommende

c.
nervose' nir bEndoptageren
Der er eldre, der bliver stive og
de srn6 "breve" til os'
kommer frem. i de tilfalde skriver

2L

eller vi noterer ned under samtalen. Fors@ger de at skrive
forsoger si,
r- kronologisk orden,bliver det tit stift'Vi
r',ed
flere punk&ncringer:
snE
at g|re det Iettere leseliqt
skriver
Vi
personli;e
form.
tum og lign. lren at s:<aie ie:
ru en sa:--le: l<^aoce :i. gen:Lemiesning, eller hvis det er en
s'.'ag'-seenie, J,aver vi e. i:idtal j,ng ti1 af IytninE. Der er nem-:E e,c::e, oer gerne l-ytter til en bAndoptager,Iren pure nagter at lukke munden op,hvis der oPtages. I de lilfelde tror
oe heiler ikke p5, at den "fremmede" stemme, som de nu h/rer
udefra er deres eEen. AlIe andre stemrner lyder 1o "rigtigt".
Hvilken metode vi end bruger, er det i almindeliglled en stor
overraskelse for de enkelte, at vore r.range hyggelige samtaler bliver til- en levnedsbeskrivel-se pA 50-8o A-4 sraer.
Men det er generelt, at de gang p& gang forsikrer os om, at
oet kunne ingen i familien have h;ulpei dem med. Og rngen har
veret gladere for resultatet end famil,iemediemmerne.
Gnidninger og forventnj-nger generatj-onerne j-meilem vil nok tit
hindre et samarbejde om dette.De vif se de enkelte oplevelser
nred hver sit par @jne preget af deres al-der.Men nar forst det
ud fra fcrtaLst&r saml-et i en helhed, ser de det uvilk&rligt
lerens syn.
c.
Denne arbejdsmetode giver ikke stof ti1 arkj-vet,og her er: bindoptageren bandlyst.Jeg navner denne gruppe, fordi det er svdrt
at forlade en isoleret ensom uden lofte om at kornme igen,nAr
man opdager,hvad en lil-Ie snak om IOst og fast kan betyde.Kontakten kan klares dels pr. tlf.,dels
ved et kort bes6g hver 2.
qang
uge e1ler en
om m&neden.Her prover vl at hjalpe som n.evnt
i "Mig og min omverden".Satte smA selvklabende sedler med navne
r fotoalbummet,lave lister over billederne pA vaggene,hvem der
har malet dem, elier hvor de starruner fra.Det sanrme over- arvede
broderier,solvtoj
og 1ign. Lister af den art vil familien vere
Laknemmelig for senere,Hvormange nAr at fi besked i tide, og
hvad er de arvede ting s& verd?
Har en blind pi grund af synet mistet kontakten med familre og
venner,kan vi hjelpe med a t f& kontakten genoptaget. Lade dem
diktere et brev,hvor vi forklarer situationen, opgj-ve tlf.nr.
og gode treffetider,genopfriske
et par glade minder r,rAske.
Det har vaeret gc>d hjelp flere steder.DeL viser sig mange xau
rime.Vi har afsendt rimbreve pA 4 A-4sider oE p6 den mSde
fiet gamle kontakter genetablerede ved at rime om gamle minder.
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Blinde, der har evnen til at rime,arbejder af den grund
og husker det derfor bedre,til vi komrner, og
de skal diktere det for os, PLUDSELIG dukker sa et interessant minde op, som godt mi fortelles og vrderegives
ti1 lokalhist. arkiv som et interview.
Respekterer man den"usynlige grense,', rykker den langere
tilbage, efterhAnden som tilliden og fortroligheden giver
dem mod.Men alt,hvad der videregj.ves, skal godkendes, og
godkendelsen underskrives af fortelleren,
ellers kan arkivet ikke benytte det.
5. (Arbej<isgangen fra s. J.9 fortsat)
Maskinskrivningen er aktuel,nir sarntalerne pi bindet skal.
nedskrives.F@rste gang ordret, som det er fortalt under C
s. 18 under "gruppens sammerrsetning',.Dog kun de replikker
oer omhandler fortalLerens Iiv.pa disse ark streger redakt@ren ligegyldige bemerkninger ud. I den brede margin tv.
noteres nu nununeret pi ilet livsafsnit,hvor
replikskiftet
h@rer hjemme. 2-L2 linier etler flere settes i kLamme og
far et romertal I- II-III-IV
for at angive, i hvilket livsafsnit disse linier hdrer til.Der kan vare forskellige afsnit ud over de alm. barndom, ungdom osv.f. eks. skiftende erhverv, fritidsinteresserrfl.ytninger
og krigsperioden.
med stoffet

6.

"Teknikeren" (D) klipper derefter de skrevne ark i strimler
og bundter dem til de forskellige afsnit og vedlegger fotos
og andre illustrationer,
der er dukket op undervejs.Kleber

a+BJevt. heLe gruppenlrinden for de enkelte afsnit strimlerne op i en slags kronologisk rekkef@Ige.
sanmen med

7.

fortalleren formulerer nu redaltoren og pensionisten den tekst, der skal forbinde savel strimlerne som afsnittene, eller fortelleren godkender: den af redaktoren formulerede tekst.Allerede nu er gruppen fortrolig med fortalLerens
normale formulering, og pensionisten kender ord og vendinger
fra gammel tid, der endelig b@r forblive, som de stir.
Sanmen med

8.

Er fortalleren svagtseende, lases det foresliede nu hOjt for
den aldre.Er vedkomrnende delvis blind og fortrolig med en bandoptagerrkan teksten indlases pi b8nd, sE vedkonunende i ro og
fred kan lytte og overveje det fortalte. Kan de derj.mod se at

23

laserrenskrives det med en bred margin tv" sA rettelser
kan noteres her. Dl.sse ark fAr fortelleren ti1 gennemlesning nogle dage eller uger efter aftale'
9.

Somalleredenavnterlangsafsteriforskelligefotos09
udklipfraaviserdukketoP'Nuskaldetovervejes'om
der findes lnere,og om der er brug for mere'Miske efterlyser gruppen forskelligt, som derefter dukker op i gemmerne,men scm of*-est er fortelleren si ivrig' ac hjemmehjeiperen har ::ai'- tcavlt med i skuffer og skabe at finde,
hvad fortefieren Onsker at fi med' Er familiealbummet rkke
forlangs'.gietigennemerCetbojetidnu'hvorgrupPens
D-medlem for al-vor skal i sving'sarnmen med hele grLppen
laver han og redaktdren nu lay-out'
Lo.
Nu konmer

si den endellge renskrivning,hvor der afsettes
plads til de forskellige uilklip og fc'tos ' Er der lagt en
god raster pA billedet, vi1 <let endelige manuskrj'Pt kunne
kopieres i det nodvendige antal eksemplarer pA en af de
gode fotokoPierings-maskiner'
11.
Da meset
't

vil'blive brugt i undervisningen har amtsscentraIerne en aftlte med lokalhist. forening om at stotte frerltr':
stillingen af den slags materialer' sA der for en rimelig
kobetallng her kan lagges raster pa fotos' Det vil sige en
retur'
pi ned raster, si vedkommende fir sit billede uskadt
ellers
Det vil vere meningslost ikke at ofre dette' da det
fortellere
alle
har
os
Hos
bllver dtrligere gengivelser'
betalt for koplering af deres eget og farnilier:s eksemplarer
og liluseet for deres. originalen til den enkelte beskrivelse
gruPPens redakopbevares enten af lokalhlst. arkiv eller af
tor, sa evt. koPier vil kunne laves senere' Betaling for raster har vi lndregnet i kopleringsP=isen .men lkke udgifter
tll paPir,b8nd og maskinen undervejs'
L2.
T11

slut slettes alte btnd.Det lndtalte er betroet stof' der
ikke ni videreglves og evt' konune I 'forkerte" hander'hvor
brudstykker miske vil blive anvendt til helt andre formtl'
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Fra F.U.A.M.5 medlemsblad :
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er der- men HVOR?
Der findes en usynlig gr:pnse, der ikke kan beskrives,men
overskrlder man denrkan mar! i hpj grad merke det.
Det er gransen mellem en ubandig trang ti] gerne at vil1e
hjelpe,hvor man s e 1 v mener, der er behov for hjalp, og
I'aren for at kornri,e til"at blande sig,', som det heddei :.dig.
En utldig generende indblanding i forhold, Som andre mennesker( uanset alder) foretrakker at klare selv ud fra
d e r e s personlige livssyn.
Er grensen overskredet, fir man ingen tak for h3aIpen,tvertimod,- fordi man hjalp ud fra s i t syn pi sagen,og
man chockeres over de helt negative reaktionei.
Alligevel sidder der utrolig mange ensomne rundt om j_ deres
stille stuer, syge eller svekkede af alderdom, og hiber pi
ca dr6mner om, at en e11er anden vil komnre og " blande sig,,.
Dvs. puste nyt 1iv i det, der er ved at qi i stA.
Men vil man hjalpe,rni man f6rst og frenupest kunne 1vtte.
Dettnye liv" mE og skal vare en naturlig fortsaltelse af
det tidligere.Derfor mi en frertmed lytte sig frem til,hvad
der netop her kan vare brug for. En ensom sjal fir hurtigt
munden,pt gled,nir der endelig dukker et venligt rnennesk6 op,
der gider lytte til,hvad de har at fortel1e.Hvor gerne sygeplejersken og hjemmehjalperen end vil, h a r de itlXe tial
Men er kontakten f@rst i orden med den fremmede, si glade
smJ'l vidner om et trygt og varmt venskab,lytter den 6rrsonune
g-erne- tiI noget udefra og otrtlager misker her noget, der er
i, samklang med egne tidliqere interesser.
Men husk: Por den ensomme er det vigtigt, at et nyt besOg
straks aftales, og at aftalen h o I d e s. Om der gir 2 611er
3 uger lmellem,er ikke det vasentlige,bl,ot det er iikkert,at
der er noget at se hen tiI. ( citat slut)
s. 2 omtaler jeg Grethe Ebbesen og AxeI Harisen soni en F.U.A.U.GRUPPE.-HVad vil det sige? Svaret pl ctet sporgsnel og.andre
fis ved henvenderse ti1 Foreningen lit uavii:,iig ar aideraornnrens muligheder
GRINSEN? Den

ri.g.,.l'liA'[iro
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