
Jeg en pensionist i København på Amager anno 2019

Anvendte disposition er lavet af Britt Boesen ved Kbh. Stadsarkiv

Skrevet af  John Erik Krajberg Knudsen, november/december 2019. Født 1944.
Gift med Inge siden 1964, født 1946. Fået søn 1964 (mistet 2005), Datter 1966.
Har boet i København i omkring 60 år. Heraf siden 1969 på Amager / Urbanplanen.

1) Beskriv dine vaner i hjemmet

• Hvordan er dine morgenvaner? Beskriv mad- og drikkevaner, morgentoilette, påklædning,
underholdning, selskab, tidspunkter, medicin osv.

Natten før jeg står op for dagen – og det kan være skiftende mellem lidt over kl. 6 til 8, hvor min 
telefons alarm vækker mig, har jeg haft toiletbesøg natten igennem normalt 2-3 gange. Når sidste 
toiletbesøg er omkring 6-7 vælger jeg at blive oppe, med en følelse af, ikke at have fået en god nats 
søvn. Det fører ofte til en powernap sen formiddag.

Ved min seng ligger en lille rund og flad lysdiode lampe, som jeg medbringer på de natlige 
toiletbesøg for at undgå at tænde for soveværelsesbelysningen, da kontakten ikke er i nærheden af 
min seng. Jeg tager mine briller på og tænder for mobilen for at aflæse klokken.

På toilettet er døren altid åben og lyset er tændt i døgnets 24 timer, netop for bl.a. at understøtte de 
natlige besøg. Pæren er naturligvis en sparepære og holder utroligt længe og er billig i drift.
Hvis jeg under toiletbesøget efterfølgende føler mig lidt frisk og min erfaring siger mig, at jeg vil 
have svært ved at falde i søvn umiddelbart efter, at jeg har lagt mig igen i min seng, vælger jeg at gå
ind i mit arbejdsværelse, sætte mig foran min computer og lave nogle af de ting jeg har lyst til  - 
vidensøgning, prøve ting, skrive mails, pressemeddelelser om mine igangværende projekter eller 
hvad der lige ligger og venter på at få opmærksomhed, der er altid noget – indtil jeg føler trætheden 
melde sig igen. Der kan godt gå et par timer med det.

På ugens hverdage – mandag til fredag, vækkes jeg kl. 8. Weekenderne er det kl. 9. Det er fast 
indstillet i min telefon. Forskellen skyldes, at jeg på den måde, erindres om, hvornår det er week-
end og kan sove længere, og det nyder jeg. Og så når jeg at se Presselogen om søndagen. De andre 
dage i ugen står den på Go'mor'n Danmark, som vi nyder i fællesskab min hustru og jeg.

På grund af sygdom med masser af kropssmerter har min hustru valgt at ligge i stuen på vinkel 
sofaen.
Så når jeg kommer ind til hende om morgenen, forsøger jeg at vække hende med friske strofer fra 
en til dagen valgt sang. For det meste et par selvdigtede linjer til en kendt melodi, hvor jeg indføjer 
at hun er en dejlig kvinde. Den måde at blive vækket på, nyder hun og vi får begge en god glad start
på dagen. Hun siger ofte i den forbindelse ”hvor er det dejligt, at du er så frisk og glad hver 
morgen”. Ingen af os kommenterer kvaliteten af denne aktivitet.
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Jeg sætter mig for enden i sofaen ved siden af hende. 
Finder fjernbetjeningen til tænd/sluk for el-kedlen og tænder for vandet til vores morgenkaffe, som 
består af pulverkaffe.
Når vandet er klar, hælder jeg det på en termokande, så rækker det til det meste af dagen. Og holder 
sig fint varmt.
Runder køleskabet og tager pålæg, spegepølse og rå løg, hamburgerryg og italiensk salat, ost 
(fløde/skære) og rugbrød det med gulerod eller solsikkefrø, med ind i stuen.
For mit vedkommende bliver det til 1-2 stykker, nogen gange et par ekstra, det er jo små skiver nu 
om dage, og drikker det meste af en kop kaffe til, alt imens ”Go'mor'n Danmark” ruller frem på TV-
skærmen. Skal jeg til et formiddagsmøde udenfor hjemmet, undgår jeg at tage ostemadder, af 
hensyn til dem jeg skal mødes med også selvom jeg har børstet tænder. Har vi bananer, deler jeg en 
med hustruen.
En sjælden gang omfatter morgen arrangementet også en ”lille en”. Jeg kan godt finde på at nyde et 
halvt glas tør og kraftig glas rødvin, hvortil min hustru siger ”jeg kan ikke forstå, at du kan drikke 
rødvin om morgenen !”, underforstået, så tidligt på dagen.

Vi udveksler oplevelser om, hvordan natten er gået og hvordan hendes smertetilstand er her til 
morgen.

Jeg har for længst puttet mine høreapparater i, i begge ører og skruet op for lyden. Ellers har jeg 
svært ved at høre, hvad min hustru fortæller eller hvad der siges i fjernsynet, sidstnævnte kan jeg 
dog skrue op for.

Jeg går for det meste rundt i afslappet indendørs joggingtøj, som jeg i øvrigt også sover i. Ligesom 
mine strømper sidder på mig i døgndrift, for at undgå at jeg fryser om mine følelsesløse fødder.
Har jeg ikke strømper på, vil der ikke gå lang tid før end at jeg får snue, og så ved jeg, at den er gal.
Jeg har det lidt bøvlet med at skulle skifte tøj hele tiden. 
Allerhelst vil jeg gå i mit udetøj hele dagen, for så er jeg klar, hvis en indkøbstur eller et aftalt møde
i byen er på tale, men det føles lidt ubekvemt, når det ikke er nødvendigt.

Vi snakker meget sammen, min hustru og jeg, og har altid gjort det.  Det kan handle om aktuelle 
ting fra fjernsynet eller minder. Men ofte om hun har haft kontakt med vores datter eller vil ringe til 
hende i løbet af dagen. Dagens aftaler koordineres.

”Nattelampen” i stuen er for længst slukket med fjernbetjeningen og det store gardin fra loft til gulv
er trukket fra, det stykke, der dækker for altandøren med sin store rude. Mere bliver der ikke trukket
fra resten af dagen, så der kommer ikke meget lys ind, derfor er stuens ovenlys også tændt det meste
af dagen. 

Ude på altanen kan jeg fra min plads i sofaen tydeligt se, at det foderbræt og andet fuglefrøophæng, 
flittigt besøges af gråspurve, der ikke altid kan finde ud af, at der er foder nok til dem alle. Det er 
særligt gråspurvene, der slås. Fuglefrøophænget er for det meste for forskellige slags mejser. Denne 
aktivitet nyder vi begge og kommenterer gerne, hvad vi ser. Det er min hustru, der er mester i, 
hvilke fuglefrø, de forskellige skal have.

Inden morgenmaden måler jeg mit blodsukker ved at prikke hul i en af mine fingerspidser og lade 
mit måleapparat suge bloddråben, efter få seknunder vises resultatet, som normalt skal ligge 
imellem 5-7,5. Det er i perioder ikke tilfældet, nogen gange op til 10,5 eller mere, men så har jeg 
også en mistanke om årsagen – søde sager eller et stort sent aftensmåltid. Så tager jeg lidt hurtigt 
virkende insulin og stikker mig i maveskindet. 

Efter morgenmaden tager jeg min morgenmedicin, der består af den faste insulinsprøjte, langsomt 
virkende, piller for diabetes (2), blodtryk, blodfortyndende, vitaminer B12, C og D. 
De sluges samlet, ofte med noget halvkoldt kaffe eller lidt sukkerfri sodavand, der altid står klar 
inden for rækkevidde.
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Et eller andet sted, gemt af vejen, husker ikke lige hvor, har vi godt nok en radio, men den tænder vi
aldrig for. 
Nyheder får vi fra fjernsynet.

Det meste af formiddagen går med en blandet snak og TV kiggen. Indtil jeg vælger af fortrække til 
mit lille arbejdsværelse, hvor jeg sidder foran min computer og udfører forefaldende ”arbejde”. 
Udover mails, kan det være eksperimenter med spændende IT nørderier, projekt idéer, 
mødeforberedelser, livs erindringer og andet for mig meningsfyldt tidsfordriv.

Det hænder, at jeg ”råber” ind til min hustru i stuen om hun er ok, når jeg har siddet længe i mit 
kammer, og stilheden har varet nogen tid. Og har jeg brug for at lytte til musik eller videoklip, tager
jeg mine hovedtelefoner på, men forinden ”råber” jeg til min hustru, at nu kan jeg ikke høre hende 
og hun kvitterer med et ”Tak!”.

• Hvordan er dine frokost- og aftenmadsvaner?

Frokost spiser jeg meget sjældent. Jeg er ganske enkelt ikke sulten. 
Med alderen er mine måltider blevet mindre og mindre. 
Måske hænger det sammen med mit lave motionsniveau. Eller også hører det bare med til at blive 
gammel.

Når klokken går hen og bliver 15-17, kan vi godt gå i gang med noget spiseligt. Ofte noget nemt, da
det er min hustrus afdeling, og hun kan dårligt bevæge sig grundet sine smerter både i hofter og knæ
og nogen gange i ryg og andre dele af kroppen.
Det sker ofte, at det bliver til rugbrødsmadder for at gøre det lettere for min hustru. 
Men har min hustru en ”god dag”, får vi varm mad, og det er hun skrap til, men kun en ret. Enten 
ris, kartofler eller rodfrugter med enten fisk, svinekød mest som koteletter, boller i karry, et stykke 
fjerkræ, and eller kylling. Med en hjemmelavet dressing. Jeg råber inde fra stuen ”er der noget jeg 
skal hjælpe med?”, ”nej” svarer hun for det meste. Turen for hende fra køkkenet og ind i stuen 
foregår langsomt og smertefuldt.

Det store husholdnings indkøb foretager min hustru via nettet, som jeg på et tidspunkt lærte hende. 
Der er kun et ikon på skærmen. 
Og hun nyder at bladre rundt i skærmens mange forskellige tilbud. 
Der kan gå lang tid med det.  Og det har hun det fint med, når computeren bare ikke driller hende, 
hænger eller hopper ud af browseren, så tror hun, at hun skal starte forfra, men slapper helt af, når 
hun opdager ved genstart af browseren, at den har husket det hele.
Havde det været mig, der skulle bruge så megen tid, var jeg for længst død af sult, som jeg plejer at 
sige. 

Men inden hun starter, spørger hun mig altid ”har du penge på kontoen?”.  Det er mit betalingskort 
der står for skud. Hun har ikke og vil ikke have et sådan kort.
Efter indkøbet, som kommer til døren på anden sal dagen efter, inden for et aftalt timetal, afregner 
hun med mig fra sine kostpenge, godt gemt af vejen.

• Hvad laver du mellem måltiderne?

Min hustru ligger på sit sengeleje i stuen for det meste og ser sine faste TV-programmer, nu fra et 
20 tommer større fjernsyn, som var på tilbud i Bilka – blev bestilt over nettet og leveret til døren.

Jeg sidder i mit lille arbejdsværelse, som jeg kalder for mit workshopcenter og sysler med mange 
forskellige ting, som tidligere nævnt. 
Ind imellem, når jeg trænger til at strække mig, få en pause, sætter jeg mig ind i stuen til min hustru 
og tager mig en kop kaffe med noget af det varme vand, der er tilbage i termokanden fra morgen- 
arrangementet, og jeg spørger til, hvad hun oplever i fjernsynet, eller hvordan hendes tilstand er. 
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Nogen gange, når jeg har skrevet et indlæg, pressemeddelelse, nogle erindringer, så læser jeg det 
højt for hende, for at få hendes reaktion på det. 
Hun er meget god til at ”fange” detaljer, som hun udtrykker en mening om, det kan ofte føre til, at 
jeg retter til. Og det er jeg glad for, kan ikke undvære det samspil.

Hun kan godt have lavet et lille notat med ting på en lap papir, fra en brudt kuvert, som hun ønsker 
jeg skal i byen og købe hjem. 
Ting i omfang, der enten er for lidt til online køb eller er for dyre samme sted. 
Inden jeg tager af sted, siger hun ofte ”du skal nok få penge, når du kommer hjem”. Så skifter jeg til
udetøj og sko, tager overtøj på, forinden har jeg ordnet min hestehale, så det hele sidder samlet i 
nakken. Er det en kort tur, tager jeg en lille kasket på, den med en spænderem i nakken, her fører 
jeg min hestehale igennem. På de længere ture, på nogle kilometer eller mere, tager jeg min 
styrthjelm på.

Jeg kan godt finde på at supplere indkøbssedlen med ting, jeg synes ville være rare at have 
(impulskøb), når vi sidder i stuen og hygger os. Det kan nemt blive til mere end en indkøbspose 
fyldt. Poser jeg forinden har husket at tage med i mine baglommer. 
Turen går på min eldrevne trehjulede cykel, som kommunen har udlånt til mig. Det er en stor 
lettelse for mig – uden den, ingen ture.

Hjemkommet, ind i opgangen, tømmer postkassen, holde poserne stramt i min venstre hånd og med 
højre klar til at trække mig op ad trapperne i gelænderets ribber, til anden sal, langsomt med smerter
stammende fra knæene. Holde korte pauser undervejs. Nogen gange bliver smerterne i mit højre 
knæ for meget, så flytter jeg begge ben et trin ad gangen.
Ryggen begynder nu også at gøre opmærksom på sin tilstedeværelse. 

Godt brugt, tømt for energi, poserne på måtten, står famlende ved min hoveddør efter nøglerne. Er 
usikker på benene, bange for at falde ned af trapperne eller at tabe nøglerne. Får endeligt låst op.
Kommer indenfor og lader poserne lande, hvor jeg bedst kan slippe dem. Læner mig op af væggen, 
mens jeg forsøger, med de sidste kræfter at afklæde mig mit overtøj og hovedbeklædning. 
Tjekker lige døren endnu engang for, om jeg har husket at dreje vrideren, så døren er låst.
Med de sidste kræfter, får jeg båret indkøbsposerne ind i stuen, så hustruen kan gennemgå det 
indkøbte, mens jeg lander godt udbrændt i sofaen, hvor hun allerede har skænket mig en 
forfriskning. Og hun spørger mig ”mødte du nogen du kendte?”. Det varer en stund før jeg svarer.

Det hænder, at jeg har fået en snak med en hjemløs foran butikken eller en ældre indenfor, hvor jeg 
har fundet anledning til at sige til vedkommende ”den er god, den har jeg også selv lige købt” eller 
en hel anden til lejligheden passende bemærkning, bare for at få en lille oplevelse til gensidig 
”glæde”.

• Beskriv en typisk dag hjemme hos dig.

Det er sjældent, at jeg i løbet af en uge ikke har nogen aftaler ud af huset. Derfor bruger jeg en del 
tid til forberedelser. Jeg har det bedst med at være ”klædt på til lejligheden”. Særligt, hvis jeg 
fornemmer, at der kan forventes noget af mig, men også gerne, så jeg kan deltage i debatterne. 
Læser mødereferater, mails.

Jeg kan også finde på at undersøge ting på nettet, indsamle og bearbejde viden. Afprøve ting.

Ind imellem larmer mine høreapparater – på skift, så skal der skiftes til friske batterier, som jeg har 
fået gratis via kommunen. Det er skønt at bo i Danmark (og i København).

Udover måltiderne, så går tiden også med hyggesnak med hustruen. Og lidt TV kiggeri, særligt om 
aftenen for mit vedkommende, og det gør ikke noget, hvis klokken passerer midnat, når jeg ikke har
nogen aftaler næste dags formiddag.
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Ind imellem kører jeg korte indkøbsture eller aftaler i byen på min uundværlige trehjulede cykel.

Kan også finde på at tage en powernap i sofaen. Tit siger min hustru ”gå dog ind og læg dig 
rigtigt!”. Hvis jeg ikke har nogen ”presserende” aftaler, eller hvis jeg har indtaget noget sødt til 
kaffen, som ikke harmonerer med min diabetes, så skal jeg ikke sidde stille ret længe, så sniger en 
powernap'en ind på mig.

Holder fast i eller støtter mig til noget, når jeg går rundt i min bolig. 
Har problemer med balancen, grundet min manglende følelse i fødderne, det kaldes neuropati.  
Støder ofte med mine fødder, imod ting, når jeg går rundt i min bolig, opdager det ved at min fod 
stoppes, mærker ingenting. Har mistet min højre storetå negl flere gange, blevet klemt af i mit 
fodtøj, opdager det ved blodig strømpe.
Er endnu ikke faldet i boligen, men ofte tæt på. 
Hertil kommer mine ofte, men uafklarede kraftige svimmelhedsanfald. 
Kan sidde i sofaen og række ud efter noget på sofabordet og rammes af et pludseligt svimmelheds- 
anfald, så det for en kort stund sejler for mig. Det forsvinder hurtigt.

Holder ellers øje med vores husholdnings affald – det er min opgave at tage de fyldte sorte poser og
smide ud i opgangens affaldsskakt. Tage det sorterede affald, aviser og reklamer, plastik, metal, 
flasker, pap med ned, når jeg skal på gaden, til de respektive containere.

En sjælden gang mander jeg mig op til at tage en rundtur med støvsugeren. Men det er ikke noget 
jeg praler af.

I dagens løb generer mit glasøje mig ved enten at væske lidt eller føles helt tørt og ”sidder fast”, så 
kræver det min opmærksomhed – flere gange om dagen. Til møder er jeg begyndt at udskifte mine 
almindelige briller med solbriller, så andre ikke bliver generet af det, der måtte være synligt og 
dermed distrahere dem. Det at have kun et seende øje, kan dagligt også være en udfordring, når jeg 
f.eks. skal hælde noget op i en kop eller et glas, så kan min hustru sige ”pas på - du skal længere 
frem”, underforstået, at jeg ikke hælder ved siden af. Men med tiden lærer man forskellige tricks til 
delvis at kompensere for den manglende se-dybde. Jeg kan f.eks. ikke se 3D fjernsyn, men har 
heller ikke behovet.
Det kan også genere mig, når jeg cykler, og der lige pludselig er en, der overhaler mig fra min ikke 
seende side, så kan jeg godt blive forskrækket  et øjeblik

2) Beskriv din brug af kultur- og aktivitetstilbud

• Kommer du på biblioteket, i svømmehallen og kulturhuse og hvad foretager du dig der?

Jeg er en sjælden gæst på bibliotekerne – ikke fordi jeg tror, de ikke har noget af interesse for mig, 
men Google er gerne min genvej til viden og indsigt.
Dog er jeg på et tidspunkt blevet opfordret af et medlem af Sundbyvester Ældreråd til at overtage 
hans plads i Solvang Biblioteks brugerråd. I den periode, har jeg sammen med den daværende 
formand haft foretræde for Fritids- og Kulturudvalget på Rådhuset, for at argumentere mod lukning 
af vores bibliotek. Havde til lejligheden udarbejdet forskellige materialer, herunder en præsentations
video af biblioteket. Biblioteket lever den dag i dag.
Senere bød situationen sig, at jeg blev valgt som formand for Brugerrådet.
I den egenskab har jeg besøgt bibliotekerne på Islands Brygge, Rodosvej, Christianshavn og 
Jemtelandsgade og har også deltaget i møder med kommunens ansvarlige for bibliotekerne.

Islands Brygges bibliotek søgte primo 2017 nogle frivillige til deres ønske om at etablere en IT-
café. Den var jeg med til at starte op, alt imens jeg kørte min ugentlige to dages IT aktivitet i 
Foreningshuset, Sundholmsvej 8, kaldet ”Senior IT Stuen”, som jeg startede i 2009 og sagde farvel 
til i februar 2019 efter at havde drevet den, sammen med 7 andre frivillige, i 10 år.
IT-caféen kørte hver fredag formiddag et par timer. Det var en fornøjelse at kunne hjælpe de ældre 

5



biblioteksbrugere med at løse deres IT problemer, hvad enten det var PC, smartphone eller tablet. 
Efter godt og vel et års tid meddelte jeg mit ophør timet med Senior IT Stuen's farvel.

Jeg har også haft fornøjelsen, en sjælden gang, at frekventere kulturhuset på Islands Brygge til 
noget spisning, men også til et senior arrangement. Og da jeg var med i Amager Vest Lokaludvalg i 
en periode, havde vi møder med lederen af kulturhuset.

Det er også blevet til en del møder i Jemtelandsgades kvarterhus, som frivillig skribent for 
lokalavisen Holmbladet senere Ama'rØsten, samt andre netværks møder af lokal karakter.

• Orienterer du dig i aviser, ugeblade, tidsskrifter eller internettet?

Min hustru er flittig læser at lokalaviser og er god til at spotte, hvilke artikler, der har min interesse, 
som hun siger ”du skal læse den artikel i …, men jeg vil have avisen tilbage”. På den måde behøver 
jeg ikke at bruge tid på og gør det heller ikke, at læse aviser eller andre publikationer.

Nogen gange kan jeg overraske hende med viden om aktuelle ting, som omtales i TV's nyhederne. 
Hun spørger mig ”hvor ved du det fra?”, så fortæller jeg, at jeg inden jeg stod op, har læst det i 
netaviserne på min telefon.

Jeg abonnerer på et computer tidsskrift, for at følge lidt med i IT, efter at have arbejdet med det, 
som min levevej siden 1969 og sidenhen, som frivillig, hjulpet seniorer – og gør det gerne fortsat.
Det kan hænde, at jeg skriver til bladets redaktion om faglige emner, som jeg savner i tidsskriftet.
Senest om de prisbillige mikrocomputere. 
Og jeg er ved at starte en Hobbyklub med samme omdrejningspunkt og håber min ansøgning til 
lokaludvalgets pulje, ender positivt. (Ansøgningen er blevet godkendt og klubben er allerede i gang)

Og ja, der går ikke en dag uden at jeg går på internettet, enten på min PC, tablet eller telefon. På 
min telefon har jeg alle mine mest aktive email konti, omkring ti forskellige.

• Går du i teateret, i biografen, til foredrag, til bankospil eller til udstillinger?

I en periode, senest i 2010'erne, gik vi i teateret og senere til den årlige Cirkus Revy på Bakken, 
sammen med vores gamle venner. Nu om dage er det ebbet ud, grundet min hustrus sygdom, som 
holder hende sengeliggende det meste af tiden pga. kropssmerter. Som også forhindrer hende i at 
køre bil.

Biografture er det ikke blevet til. Vi har for nyligt vundet et par fribilletter til en biograftur, men det 
ender med, at vi forærer dem til vennerne.

Bankospil er heller ikke noget vi dyrker, heller ikke, da min hustru var mobil.

Jeg har selv haft fornøjelsen af at afholde egne foredrag. Blandt andet om min fabrikshistorie, som 
jeg kalder ”Tiden før Amagercentret” indtil flere gange og steder – senior værested, lokalhistorisk 
forening, kulturforening. Og et foredrag om Solvangcentret igennem tiderne, indtil det blev revet 
ned.

En sjælden gang lader jeg mig lokke til at overvære et foredrag og lignende aktiviteter, bl.a. i 
Foreningshuset, Sundholm8 og Sundby Lokalhistoriske forening og arkiv.

Jeg deltager nærmest fast med en stand under den årlige Frivillige Fredag.
Og har været aktiv deltager i en række af tidens erindrings skrive aktiviteter, både i Urbanplanen, 
Rodosvej bibliotek, Kvarterhuset i Jemtelandsgade, på Christianshavn og KK's stadsarkiv. De to 
sidstnævnte deltager jeg  stadigt aktivt i.
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Udstillinger er ofte noget jeg opdager for sent.  Men har selv deltaget i udstillinger og andre former 
med en standplads i f.eks. Hillerød, i et Beboerhus, under Urbanfestival, Senior værested m.m.
Og griber gerne chancen, hvis jeg kan promovere noget relevant, gerne noget med IT eller 
lokalhistorie.

• Ser du film på dvd eller bruger du Netflix og lignende hjemmesider?

Vi har gode og lette muligheder for at optage film fra fjernsynet via vores TV-boks. Ja faktisk kan vi
optage op til to ad gangen, samtidigt med, at vi ser en tredje film. Nogen gange får vi taget os 
sammen til at se nogle af optagelserne, men ikke altid.

Selvom vi har enkelte komplette serier på DVD, så ser vi det næsten aldrig. De samme kan ses på 
nettet, dog ikke som en fælles oplevelse.

Jeg ser jævnlig youtube videoer af faglig karakter. Særligt når jeg ved selvstudium vil til egne mig 
viden indenfor IT specialer. Så sidder jeg inde i mit workshopscenter foran min computer med 
hovedtelefoner på. Alt imens min hustru sidder eller ligger inde i stuen og ser fjernsyn eller bare 
hviler sig eller sover, så længe det varer er hendes smerter på lavt niveau. Når jeg tager 
hovedtelefoner på, så råber jeg ind til hende ”jeg tager lige hovedtelefoner på!”, så ved hun, at hun 
ikke skal kalde forgæves på mig, hvis der er noget i fjernsynet, som hun ved interesserer mig.
Det kan ske, at jeg glemmer at fortælle det med hovedtelefonerne, så kan hun godt lige pludseligt 
stå i døren og så får jeg en velfortjent skideballe.

• Hvor til og hvordan rejser du?

Den seneste rejse vi var på, var sammen med vores nære venner fra vores ”strikkeklub”, da gik 
turen til Lübeck. Vi fire ægtepar kørte i to biler af sted. Min hustru havde sin kørestol med. Som vi 
fire mænder på skift skubbede igennem Lübeck's gader. Det var en dejlig tur. Vi har været der nogle
gange før, hvor vores rejsekasse dækkede alle udgifter. Førhen var der samlet midler sammen fra 
vores månedlige sammenkomster på skift. Så, hvert andet år, var der penge nok til en ny rejse.
Denne ordning er nu blevet stoppet. Men i de gode perioder har vi været rundt omkring i Danmark, 
Flensborg og Sverige. Og har virkeligt nydt den afveksling over en forlænget week-end. Sådanne 
ture kunne vi ”leve længe” på.

Ferier er ikke noget min hustru og jeg har dyrket, som alle andre gør det. Men det kan hænde, at vi i
feriesæsonen tager en hverdag ud af kalenderen og leger turist i vores dejlige by, København. Ind 
omkring Strøget, Holmens kanal. Shopper og spiser på fortorvs restaurant og i det hele taget nyder 
alt og andet, som en koncentreret ferie – dog kun på denne ene dag. Men det er også efterhånden en 
rum tid siden.

• Er du medlem i nogle idrætsforeninger eller politiske partier?

Motion og idræt er ikke noget der fylder meget i vores pensionistliv.

Og vi har heller aldrig været medlem af et parti, omend vi har været politisk stabilt, når kommune-, 
folketings- og EU-valg, krævede vores opmærksomhed.

Det nærmeste jeg har været til politik, var da jeg var medlem af Amager Vest Ældreråd, Amager 
Vest Lokaludvalg og Solvang Biblioteks brugerråd. Har også været i bestyrelsen for det lokale 
frivilligcenter og for tiden tilknyttet bestyrelsen for Foreningshuset Sundholm 8. Og jeg er lige 
meldt ind i husets nye brugerråd.
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• Beskriv en typisk uge for dig.

Kalenderen kan været booket op med hustruens aftaler med sundhedsvæsnet. Nogle af gangene kan 
det klares med en ”cykeltaxa” til egen læge, cyklen låner jeg fra det nærliggende plejehjem eller 
den vi nu har fået i Urbanplanen. Andre gange er det med Flextrafik.

Mine møder kan handle om bestyrelses-/medlemsmøder i Foreningshuset, Sundholm8. Deltagelse i 
erindrings-/skriveklubber enten på Kbh's rådhus eller på Christianshavn. Men det kan også være 
beboermøder i Urbanplanen, periodisk samvær med de nære venner.
Eller når jeg indkalder til redaktionsmøde for klargøring af mit beboerblad.

Så er der alle mine IT relaterede aktiviteter, hjemmefra. Mails, Youtube, eksperimenter, nørderier.
Samværet med min dejlige hustru igennem snart 60 år. Og min dejlige datter fra 1964. Desværre 
mistede vi vores søn nogle uger før han blev 41 år – det var i 2005. Vi lufter vores minder med 
glæde engang imellem. Men det skal ikke være på tidspunkter, hvor vores datter er i nærheden, det 
har hun det dårligt med – har vist ikke rigtigt bearbejdet sorgen.

Desværre er det noget begrænset med familiebesøg ligesom at passe vores søns gravsted. Primært 
fordi min hustru ikke kan deltage, så længe hun døjer med sine kropssmerter.
Og når der er sammenkomster i vores fælles ”strikkeklub” med de tre andre ægtepar, så er det kun 
mig, der deltager; så refererer jeg efterfølgende oplevelsen med min hustru, som supplement med de
billeder af specielt maden, som jeg har sendt hendes som MMS under forløbet.

I nyere tid er jeg begyndt at afholde frokostmøder med min datter. Vi har valgt ”dalle valle” i 
Amagercentret. Og indtil videre er vores faste plads ledig. Vi vælger buffeten. Får nogen gode 
snakker om løst og fast. Far betaler. Inden vi forlader Amagercentret har vi lige handlet lidt ind. 
Hun bor i en sidegade til Holmbladsgade, hvortil vi følges ad, jeg på min trehjulede og hun på 
gåben. Så behøver hun ikke at bære på sine indkøb, de ligger på min bagagebærer. Vi siger tak for i 
dag, og jeg vender cyklen, vinker og hun forsvinder ind igennem opgangsdøren.
Efter min hjemkomst aflægger jeg, lettere opstemt, beretning om frokostmødet med vores datter. Og
min hustru spørger altid ”hvordan havde hun det?”.
Jeg har nu sagt til min hustru, at næste gang hun taler med datteren i telefonen, så skal hun huske at 
sige til hende, at far har sagt, at du (datteren) bare selv kan sige til, når du har lyst til et far/datter 
frokostmøde.
Og det er allerede sket. Datterens reaktion i telefonen var spontan stor glæde, har jeg fået at vide.

3) Beskriv din omgangskreds

• Hvilke familiemedlemmer kommer i dit hjem, hvor ofte og hvad foretager I jer sammen?

Tiden efter at vi havde solgt vores sommerhus i Evetofte, få kilometer fra Liseleje i Nordsjælland 
og få år efter arvet vores søns dødsbo i 2005 har vores begrænsede bolig været opsamlingssted for 
alt for mange effekter, som vi endnu ikke har fået ”bund i”, taget stilling til. Derfor er de eneste, der 
kommer i vores hjem, vores datter. Visitationsbesøg i hjemmet er altid blevet til besøg på 
institutionen i stedet for.

Nu da min hustru i lang tid har døjet med smerter, så hun er mere sengeliggende end oppegående, 
og jeg er blevet mindre mobil – får knæsmerter når jeg bevæger mig på trapperne og ved almindelig
gang er plaget af dårlig balance, så ligger udsigten til at komme til bunds i tingene endnu længere 
ude i fremtiden. På den baggrund har jeg ofte tænkt, skulle man rekvirere nogle til at tømme vores 
bolig og så starte på en frisk på et absolut minimalt niveau. Og så flytte hen, hvor der er elevator, 
for i stueplan tør min hustru ikke at bo. Jeg personligt kunne godt forlige mig med tanken om et bo-
fællesskab for seniorer.
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Førhen, har vi i tidens løb afholdt mange sociale sammenkomster, med familie, venner og andre. Vi 
har som regel stået som værter, og min hustru har udfoldet sine kreative evner udi madkunsten og 
”scenografi”  blevet meget populær af det. Gæsterne var altid spændt på, hvad hun nu havde fundet 
på. Hun kunne også udfolde sig med temaer – lige fra, at vi skulle sidde på puder på gulvet i en 
rundkreds omkring spise arrangementet, mens røgelsespinde, rødvin og musik var kinesisk 
inspireret, til sommerparsoller med kølig punch fyldt med friske frugtstykker m.m. Fiskenet og 
spindevæv o.s.v.
Under disse forhold har det været en blanding af hygge, debatter og fest og glæde.
Min hustru har altid haft lyst til at arrangere.
I gamle dage stod vi for beboersommerfester med over tre hundrede deltager, bar og kæmpe grill, 
samt underholdning med datidens kendte kunstnere – lige fra John Mogensen, Anika med slangen, 
Gustav Winkler m.fl.

• Hvilke venner kommer i dit hjem, hvor ofte og hvad foretager i jer sammen?

Vores nære venner, oprindeligt tre jævnaldrende ægtepar, har igennem 45-50 år været sammen 5-10 
gange om året. På skift hos hinanden. Til spisning – flere retter, vin, kaffe med tilbehør og senere 
drinks og kolde drikke. Under forløbet, gode snakke om aktuelle ting, opdatering af hinandens 
familieforhold, ferier, børnene m.m.  Ind imellem rejseplaner.
Har rejst fælles ca. hvert andet år i Danmark, Nord-Tyskland og Sverige, sponseret af vores 
rejsekasse.

Nu om dage har vi indstillet rejseaktiviteten grundet særligt min hustrus mobilitets problemer.
Når vi står for tur til et hygge arrangementet, har særligt vores gamle nabo tilbudt at det kunne 
holdes hos dem, men hvor vi stod for arrangementet, hvor vi så medbragte maden og lavede det der 
skulle til. De seneste gange har vi valgt et til lejligheden passende spisested ude i byen, da vi som 
beskrevet i forrige punkt, ikke længere afholder private arrangementer i vores hjem. Vi har oplevet, 
at det næsten er lige så billigt at holde det ude, som derhjemme. Måske skyldes det, at der aldrig 
måtte mangle noget, og derfor havde vi rester flere dage efter.

Vores venner bor i samme bebyggelse, og et enkelt par er sidenhen flyttet til Dragør.

• Hvem kommer fra kommunen, hvor ofte kommer de og hvad foretager I jer sammen?

Da jeg ikke længere turde køre på min to hjulede cykel på grund af min manglende følelse i 
fødderne, som har ført til, at jeg væltede, når jeg skulle holde for rødt lys, jeg kunne ikke mærke om
jeg havde fodfæste, så blev jeg visiteret til en tre hjulet cykel fra Kbh's Hjælpemiddelcentral. I den 
forbindelse ville visitatoren komme hjem og besøge mig, hvilket blev ændret til, at jeg besøgte 
vedkommende på dennes kontor i stedet.
Se begrundelse nævnt tidligere i dette temapunkt.
Det er også på den baggrund vi ikke har søgt om hjemmehjælp, selvom vi kunne have god brug for 
det.

• Hvem kommer fra opgangen eller vejen, hvor ofte og hvad foretager I jer sammen?

Vi hilser på vores naboer fra opgangen på fire etager. Men det er ikke hver dag, vi selv kommer 
udenfor en dør.
Vi har boet samme sted siden 1969 og kender derfor mange i boligområdet.
Ikke mindst fordi vi for år tilbage har siddet i afdelingsbestyrelsen. For mit vedkommende i 15 år, 
heraf 10 år som formand. Og så har vi lavet mange beboerfester for over 300 beboere ad gangen.

Nogle af dem møder jeg til de årlige afdelingsmøder. Enkelte får jeg en kort snak med, mens andre 
bliver til venlige nik.
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Kun vores gamle naboer, som nu bor andet sted i afdelingen, får jeg en rigtig samtale med, ofte om 
familieforhold og afdelingsanliggender. Vi er på samme cykeltaxa projekt og er begge blevet oplært
som cykelpiloter, hvilket giver tilladelse til at køre med andre foran på de to pladser.

Men gennemsnitligt bliver det vel samlet set under en time om måneden.

Jeg deltager engang imellem i nogle lokale forenings aktiviteter, såsom en ugentlig skriveklub og 
den nye ”cykeltaxa” aktivitet, hvor jeg også er ”flittig” låner af cyklen, når hustruen har krævende 
besøg hos egen læge. Så bliver hun ”luftet” og turen byder på gode anderledes snakke – f.eks. ”har 
du set hvor flot den have er” og sådan fremdeles. Det løfter humøret en del.

• Har du kontakt til nogle via sociale medier, med hvem og hvordan?

Af faglige årsager har jeg profiler i forskellige sociale steder.
Facebook benyttede jeg en del for fire fem år siden. 
Har også oprettet nogle sider af lokal interesse. 
På en af dem, har jeg placeret omkring 1.400 billeder, som jeg har taget under nedrivningen af vores
butikscenter, som vi har mange minder fra. Jeg havde fået lov til af entreprenørens lokale formand, 
at tage billeder af forløbet, hver fredag, med behørig beskyttelseshjelm i over et år.
Jeg har også været aktivt med personlige opslag, små hverdagsdigte m.m. Men har tabt lysten til at 
holde det vedlige i snart flere år. Også selvom jeg har familie og venner på det medie.

I den aktive periode, fik jeg en særlig oplevelse. Min halvsøster havde ledt efter mig og fandt mig 
på Facebook. Jeg er ikke vokset op sammen med hende og har kun set hende en gang, da jeg var 
omkring 16 år. Det førte til en invitation. Vi besøgte hende og hendes mand et sted midt på 
Sjælland, den gang havde min hustru ingen problemer med at køre bil. Det var en særdeles dejlig 
oplevelse. Trods velmenende tilsagn om gensyn, er det ebbet ud. Engang imellem tager jeg mig 
sammen og sender hende en erindrings buket for at vise, at jeg ikke har glemt hende. Hun er ca. 8 år
ældre end mig.

• Hvem lukker du ikke ind i dit hjem?

INGEN, undtagen vores datter.

• Beskriv din oplevelse af en helt almindelig tur ud og handle.

Min hustru udstyrer mig med en lille indkøbsseddel med ting, som vi mangler og som er for lidt at 
bestille online eller bare billigere end på nettet.

Jeg skifter til udetøj. Børster tænder. Trækker mit hår glat fladt ud til en hestehale. Tager mine 
skræddersyede ortopædiske sko på, som kommunen har tildelt mig. I skjortelommen putter jeg en 
kuglepen, min smartphone og indkøbssedlen. I mine baglommer sikre jeg mig, at jeg har en plastik 
bære pose i hver. Tager overtøj på, plus min kasket, hvor hastehalen føres igennem bagremmen.
Stikker køreklar hovedet ind i stuen og siger til hustruen ”nu kører jeg”. Hun vinker og siger, ”du 
skal nok få penge, når du kommer hjem”.
Låser hoveddøren udefra og går ned ad trapperne fra anden sal. Inden det første trin, tager jeg lige 
fat i gelænderets første rib for ikke at falde, er meget usikker på benene. Jeg kan straks mærke mine 
ømme knæ.

Cyklen står for det meste lige udenfor opgangsdøren. Låser op. Tænder for batteriet og kører ud af 
gården i retning mod det nærmeste supermarked, ca. 5-600 meter længere fremme, hvor cyklen 
aflåses, inden jeg går ind og handler.

Jeg snupper lige nogle enkelte ekstra varer, som jeg ved, at vi også mangler, eller som vi begge kan 
lide at hygge os med. Stiller mig i køen med butikkens store indkøbskurv godt fyldt, dem med hjul.
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Betaler med mit kombineret betalings- og medlemskort. Fylder de medbragte poser og slæber dem 
ud til min cykels bagagebærer. Trækker en elastik med kroge hen over poserne. Låser op. Tænder 
for batteriet og kører lige forbi gratis avis standeren og tager en avis med hjem til hustruen, hvor 
siden med sudoku er til mig.

Parkerer cyklen foran opgangsdøren.
Så gentager det hele sig – som beskrevet i den øverste halvdel af side 4 !

4) Beskriv dit forhold til livet, kærligheden og døden

• Hvornår begyndte du at tænke på og planlægge din pensionisttilværelse?

En egentlig planlægning har der aldrig været tale om, mere en slags timing. At jeg stoppede som 
selvstændig enkelt mands IT virksomhed og gled over i den offentlig betalte pensionisttilværelse.

En overgang, som nærmest var umærkeligt. Idet mit liv i forvejen var fyldt med frivillige aktiviteter,
som bare kørte videre. Hertil fik jeg så mere tid.

Både min virksomhed og mine frivillige aktiviteter har hele tiden haft base på´Amager, den del med
postnr. 2300 – altså den københavnske del.

Overordnet set nyder jeg livet og det at være pensionist. Hvis jeg skulle gå hen og blive stresset, så 
ved jeg, at det er min egen skyld og kan derfor straks gribe ind og gøre noget ved det. Og jeg er glad
for at bo i Urbanplanen og i København i det hele taget – alt hvad jeg har brug for findes der.

• Hvilke forventninger har du til resten af din pensionisttilværelse?

At få lov til at beskæftige mig med de ting ,jeg kan li. 

Det, at man nu ikke længere behøver at tænke på, om der er penge på kontoen, når den nye måned 
starter. Det giver virkelig en følelse af frihed.
Jeg kan fortsætte med mine frivillige aktiviteter. Påtage mig nye. Eksperimentere, afprøve IT ting. 
Skrive mine erindringer. 
Nyde samlivet med min hustru, datter og vores familie og nære venner.
Sålænge vores mobilitet tillader det.

• Hvor ofte tænker du på døden, og hvad tænker du om den?

Ved godt at tiden er ved at rinde ud.
Tænker på det jævnligt på forskellig måde. Forskellige scenarier og ikke mindst ønsket om den 
stille soven ind.

Min hustru og jeg har for længst talt om, hvor vi skal ligge – på Tårnby Kirkegård,  vores søn, min 
svigermor og enkelte andre fra hendes familie ligger.
Vi skal bisættes og ligge i samme gravsted, hvor vores søn ligger begravet.

Hver morgen eller sen aften, når min hustru ligger og sover og jeg ikke kan høre hendes 
vejrtrækning, ser jeg undersøgende på hende om jeg kan se, om hendes overkrop bevæger sig 
grundet vejrtrækning. Indtil jeg igen kan slappe af.
Frygter den dag, det ikke sker. Og har et stille håb om, at det er mig, der først er væk, vel vidende at
det vil hun havde det utroligt svært ved.

Tænker tilbage til den dag i 2011, hvor jeg var ved at miste hende. Hun sad eller nærmere lå i 
sofastolen, med et tæppe over sig. Så grå ud i ansigtet. Havde lige tabt den vandis, jeg havde givet 
hende, ned i skødet. Jeg sagde til hende, at den situation turde jeg ikke at tage ansvaret for og 
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ringede til 112, efter en ambulance. Det viste sig, at hun havde både friske og gamle blodpropper i 
lungerne. Hun blev frisk igen efter et skiftende ophold på Amager Hospital og Rigshospitalet.

Jo døden, den sidste tid optræder tit i vores bevidsthed med håbet om det bedst mulige udfald, når 
det nu skal være.

For mit vedkommende var det allerede i mine tanker, da jeg havde rundet de 60 år. Som jeg sagde 
til min hustru og nære venner, at de skulle ikke blive ked af det på mine vegne, hvis jeg lige 
pludseligt ”stillede sutterne”, for jeg følte at jeg havde oplevet alt, og at dagene var begyndt at 
gentage sig i et kedeligt trummerum.

Faktisk, når jeg tænker tilbage, så troede jeg ikke, at jeg nogensinde ville blive 30 år. Hvorfor 
erindrer jeg ikke længere, men allerede fra mit 25 år, var det inde i min tankevirksomhed.

Den optimale slutning for mig, vil være, at jeg ligger i min seng, kan mærke livets stille stund 
nærme sig, ved at jeg føler en markant træthed, orker ikke at bevæge mig, sige noget, endsige 
trække vejret, ro i mit sind, være forberedt, have min hustru og datter ved min side. Ha' mulighed 
for at sig tak for alt og vide at alt er forventnings afstemt. Holde hende i hånden. Falde i ”søvn” med
et smil på læben. Og føle, at jeg ikke har levet forgæves. 

• Hvor ofte tænker du på en eller flere som er gået bort, og hvad tænker du om dem?

Ikke så tit. Det kan hænde, at jeg er lige ved at glemme vores søns dødsdag. Men så ser jeg op på 
det billede af ham lige oven over fjernsynet. Et billede jeg tog af ham med mit nye kamera ca. en 
måned før han døde.
Men, når vi tænker efter, kan vi godt remse en hel masse navne op på dem der ikke er mere. 
Familie, venner, bekendte og nogen, hvem vores veje har krydset. Den liste vokser naturligvis i takt 
med vores stigende alder, men ikke, så det følelsesmæssigt går os på.

• Hvordan har din krop og dine sanser det?

Dagligt bruger jeg tid på at passe min diabetes 2, der blev konstateret i 1995. Piller og insulin, 
blodsukkermåling.

Dagligt har jeg megen gene af mine manglende følelser i fødderne, når jeg går rundt, balance 
problemer. Eller når jeg cykler, så kan jeg ikke mærke om mine fødder er placeret rigtigt på 
pedalerne, det sker at min ene fod smutter af pedalen eller støder imod pedalarmen. Jeg kan heller 
ikke mærke, hvis mine fødder ”fryser” på et koldt gulv, men opdager det, hvis jeg begynder at blive 
forkølet. En dag var jeg på den nærliggende genbrugsstation, stået af cyklen. På vej hjem opdagede 
jeg ved et tilfælde at min ene sko manglede. Den havde jeg tabt på genbrugsstationen.
Når jeg går uden stok, må jeg gå med let spredte ben for ikke at falde. Har flere gange faldet, når 
min fod rammer en lille forhøjning på fortovet, en skæv flise. Så kan jeg ikke ”tage fra”, men ligger 
lige så lang jeg er, let forslået og overrasket.
Fantomsmerter har jeg også ”glæde af”. Får kraftige rytmiske punktsmerter i mine følelsesløse ben, 
så kraftige, at det virker ligesom stød, og det giver et ryk i mine ben. Voldsomt generende imens det
står på.

Har jeg siddet længe, f.eks. i sofaen eller foran min computer og skal rejse mig, kan jeg næsten ikke
strække mine ben fuldt ud lige med det samme, så føler jeg mig rigtig gammel. Kraftig svimmelhed 
kan også føles.

Kramper om natten forstyrrer ofte min nattesøvn. Når jeg ligger og strækker ben, så kan 
lægmusklen lige pludselig gå i krampe, eller mine føder vride rundt, min storetå stritte vinkelret – så
er det bare hurtigt ud af sengen og prøve at stå lodret op, og få tingene på plads. Det plejer hurtigt at
gå over, så jeg kan lægge mig igen, forsigtigt slappe af, uden at provokere. Efter nogen tid, kan det 
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gentage sig. Den nat får jeg ikke sovet ordenligt igennem.
Mine knæ ”skaver sig”, når jeg går ned eller op ad trapper.
Det ene knæ har en rest af en synål, som lægerne ikke turde fjerne nede midt i 19'halvtredserne. Var 
bange for at mit ben skulle blive stift.
Det andet knæ døjer jeg engang imellem, det er menisken. For år tilbage kunne jeg en morgen ikke 
rette mit ben ud. En lillejuleaften. Ibrofen hjalp hurtigt.

Det kniber også med hørelsen – begge ører. Bruger høreapparater. Giver omkring ca. 80 % hørelse. 
Er ofte generende – må tit bede om gentagelser, når jeg er i socialt samvær. Eller der siges noget i 
fjernsynet, som ikke passer ind i mine forventninger, så spørger jeg min hustru, ”hvad var det lige, 
der blev sagt?”
Bruger tit den ene hånd som ekstra lydtragt for at forstærke lyden også i socialt samvær. Eller 
alternativt klemmer næsen sammen og puster luft ud, så det ligesom giver et blob i ørerne med en 
mærkbar forbedring af hørelsen for en tid.

Mit glasøje, som nu om dage er af akryl generer mig dagligt. Der kan enten samles lidt synligt 
væske eller det kan føles tørt og sidder fast i en ”skilleøje” tilstand. Ligesom jeg jævnligt slapper af 
med dets øjenlåg, så det ser ud, som om jeg sover – det har min hustru vænnet sig til. Det er mere, 
når jeg er sammen med andre, at det er voldsomt generende for mig. Derfor er jeg begyndt at bruge 
solbriller også indendørs, så kan jeg slappe af. Er jeg gentagne gange sammen med de samme 
personer, forklarer jeg årsagen til det med solbrillerne.

Dét kun at have et seende øje, har siden 10 års alderen givet mig forskellige problemer. Måtte passe 
på, at jeg ikke får noget i øjet. 
Som voksen har tanken om at blive blind påvirket mig en del. På et tidspunkt, nede i 1990'erne fik 
jeg et anfald af klaustrofobi – kunne ikke opholde mig i rum uden oplukkelige vinduer – f.eks. 
elevatorer, busser og tog – så fik jeg en følelse af ikke at kunne få luft. Fandt selv ud af, at det 
skyldes min frygt for at blive blind. Har fået konstateret begyndende  ”grå stær”. 

Så nu om dage føler jeg, at jeg i korte perioder føler mit syn driller mig, ligesom når man har tårer i 
øjnene og må gnide dem for rigtigt at kunne se klart. Andre gange på mine natteture eller tidlig 
morgen, kan mit seende øje føles knastørt, så jeg må blinke eller gnide mit øje for at få ”gang i det”.
Har nogen gange om aftenen eller natten gået med lukket øje for at få en oplevelse af ”at være 
blind” - lidt kunstigt, ved godt at jeg kan se, når jeg har lyst.

Går til kvartals-/halvårlige kontroller for min diabetes, syn, og fødder – på Amager Hospital. 

Når man tester for min manglende følelse i fødderne, trykker terapeuten en vibrator mod mine 
fodsåler og spørger om jeg kan mærke noget, jeg responderer med ”jeg troede ikke du var startet 
endnu!”.

Synet kontrolleres ved først at få øjendråber for at udvide pupillen, derefter fotograferes øjeæblet i 
alle verdenshjørner, for til sidst at blive samlet i et billede og sendt til professionel fortolkning. 
Desværre får jeg ikke automatisk tilbagemelding om resultatet. Men har blot fået at vide, at jeg har 
begyndende, vist nok aldersbetinget, grå stær. Det kan godt bekymre mig lidt.

Diabetes kontrollen går ud på, at jeg starter med at få taget en blodprøve ugen før sygeplejerske 
samtalen. Af blodprøven kan man udlede hvor god jeg er til at pleje min sukkersyge. Samtalen er så 
grundlaget for en senere lægesamtale, der sikrer min medicinering fortsættelse eller justering.

Hukommelses problemer, som man siger i den grad er aldersbetinget. Jeg oplever det som at ord 
forsvinder på ting, genstande, som jeg godt kan ”se for mig”, men ordet er ikke tilgængeligt i 
situationen.
Så prøver jeg med en omskrivning. Nogle gange i socialt samvær, lykkes det uden at nogen opdager
det, men ikke altid. Meget generende.
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Jeg oplever tit, når min hustru fortæller om fælles oplevelser fra gamle dage. Så er jeg helt tom. 
Også selvom jeg måske har været ”hovedaktør”. Det er også stærkt generende.
Til gengæld er jeg god til at lege med tal. Hovedregning. Sudoku. Og min hobby med at aflæse 
nummerpladers fem cifrede tal og udlede ”tværsummen”.
Min korttids hukommelse kan også drille mig lidt. En sjælden gang kan jeg læse underteksten på 
fjernsynet og ikke få en ”lyd” ud af det.
Deltager jeg i faste ugentlige e.l. sociale sammenhænge med de samme personer, er jeg hurtig til at 
huske deltagernes navne. Ligesom telefonnumre er også noget jeg er ok til.

• Beskriv nogle kærlighedsfyldte situationer.

Jeg har aldrig elsket andre kvinder end min hustru – siden 1962, med hvem jeg har fået en dreng og 
en pige. 
Min drøm var at få et helt fodboldhold – altså 11, men da vi fik en af hver, og da de var henholdsvis
20 år yngre end hver af os – drengen i forhold til min alder og datteren i forhold til min hustru. Så 
forsvandt fodboldholdet.

Engang var vi på en indlands rejse, sammen med vores nære venner – tre ægtepar. Og vi sad 
sammen omkring et bord på hotellet, efter at have holdt en pause, parene hver for sig. Jeg kunne 
ikke lade være med at fortælle dem, at vi brugte pausen til en gang ”minut-sex” og at sengen 
brasede sammen under os. Det fik vi en griner af rundt om bordet. Hvad de andre havde lavet i 
pausen, fik vi ikke noget at vide om, vi spurgte heller ikke.

Vi har haft et godt socialt liv i familie og venners lag. Da vi havde fået Max og Jeanette og blev 
inviteret ud, deltog vi kun, hvis vores børn måtte komme med.

Da jeg kørte min selvstændige virksomhed igennem 12 år, hjalp min hustru med telefonpasning og 
bogføring. På den måde var vi sammen i døgnets 24 timer. Vi har altid nydt hinandens selskab.

Kærligheden har siden 1962 skiftet karakter fra den store forelskelse, hvor vi ikke kunne undvære 
hinandens nærvær og benyttede enhver anledning til at være sammen, selvom vi boede hver for sig.
I starten, jeg i Brønshøj og hun i Tårnby. Så det blev til nogle ture igennem byen. I starten skulle 
hun være hjemme til bestemte tider. Jeg boede hos min moster og onkel i Brønshøj, havde ikke 
samme tidsbegrænsninger, men skulle blot besvare min mosters spørgsmål, når jeg nærmede mig 
hoveddøren ”Hvor skal du hen?”.

Jeg har altid fortalt min hustru, hvor jeg tog hen og hvornår jeg forventes tilbage. Fik et farvel- og 
kom snart igen kys i døren. Ringede hjem eller sms'ede, i pauser eller når jeg blev forsinket.

I de 10 år, jeg stod for Senior IT Stuen, sagde jeg ofte, som svar på, hvilke dage, der var til 
undervisning, alle ugens dage, undtagen fredag, lørdag og søndag, der vil jeg have lov til at være fri 
og holde fruen i hånden.

Min hustru og jeg har altid været gode til at snakke og hygge os sammen. Og jeg har brugt hende 
som ”slave lytter”, da jeg læste til Merkonom. Det var min metode til at forbedre indlæringen. Og 
det samme imens jeg læste til EDB/IT, så hun plejede at sige, jeg kender det hele (EDB/IT), men 
jeg kan bare ikke forklare det.

Når jeg har været ude og rejse i flere dage, erhvervsmæssigt eller andet, så ringede jeg altid hjem, 
inden jeg gik i seng. Og ligeledes næste dags morgen.

Vi nød også vores guldbryllup, alene, men på et hotelophold i Køge i et par dage.

Nu da hun ikke længere er mobil, er det slut med farvel kyssene og låsning efter mig. Jeg forsikrer 
mig altid om, at hun har det ok, inden jeg tager ud af huset. Og hun får en sms'er, undervejs eller når
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jeg er på vej hjem fra møder.
Hyggen og samværet kan vi ikke undvære. Og jeg bestræber mig på at rose hendes mad, jeg ved 
hvor svært hun har det nu om dage, med sine konstante kropssmerter og sin astma.

Hun er stadig kvinden i mit liv. Og det med blomster har der også været noget af førhen. Ligesom 
gensidig jalousi har været inde over i begyndelsen af vores kærlighedsliv, men det er vi for længst 
vokset fra. Erstattet af gensidig tillid. Og det er fuldt acceptabelt, når jeg bemærker en flot kvinde 
fremtone på fjernsynet, hvilket også bliver bekræftet.

Et lille kærlighedsdigt, skrevet ind i min smartphone:
"Bryllupsdag 19.09.2019 (55 år plus 2)

Vi holder sammen til livet os skiller
Trods smerter, insulin og piller
Vi har hørt jazz med "Niller"
Brugt humor, der kilder
Har danset meget vilder'
Så tårerne triller
Nu ser vi bedst med briller
Selv livet os dagligt driller
Og ofte giver os nitter
Men vi, haft tider, der hitter
Med glæde og smil, der smitter
Med familie, venner og dejlige snitter
Tillykke med os to gamle nisser.

Skrevet bryllupsmorgen til min hustru,
med kærlig hilsen og Tillykke, 
din mand af første ægteskab."

Følgende punkter er mine egne tilføjede spørgsmål / emner:

A. Hvilke nære ting gør dig glad ?

• Vågne op om morgenen og se solen skinner, det fylder mig med energi.
• At få at vide, at min hustru og datter har det godt.
• At vores økonomiske situation balancerer.
• Møde familie, venner og andre jævnaldrene, at få en god snak, der interesserer begge parter.
• At hilse på folk og få en god feedback.
• At få lov til at beskæftige sig med ting der gør mig glad, hobby, socialt samvær.
• Sommerdage, hvor jeg/vi kan nyde min ekstra altan.
• Se gode film i TV, herunder science fiction og videnskab og natur.

B. Hvilke ting kan bekymre dig ?

• Når alvorlige verdensproblemer ruller hen over TV-skærmen.
• Når min hustru og datter ikke har det godt. Sygdom eller problemer. 
• Når jeg oplever urimeligheder direkte eller ude i verdenen.
• Tanken om at blive blind og at dø. At miste mine nærmeste.
• Udsigten til, at vi aldrig får fjernet alt det overflødige i vores hjem. Erkende,

at vores senior liv ikke stiller samme krav til tingene, til vores ændrede
aktivitets niveau.

• Den fremskredne dårligere mobilitet med tilhørende kropssmerter.
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• Mine handicap, når de generer eller driller mig, mest i andres nærvær.
• Savner en elevator i opgangen, specielt i f.m. indkøb, men også i al almindelighed.
• At vi ikke kan invitere gæster eller visitationen.

C. Beskriv det miljø og de omgivelser du lever i, som pensionist.

Vores bolig er for længst blevet ”større” efter at børnene er flyttet hjemmefra. Vi kunne
sagtens klare med 2/3 del, hvis vi da ikke havde samlet så meget igennem et langt liv.

Vi bor i Urbanplanen på Amager i et almen boligområde, med masser af dejlige muligheder. 
Grønne områder. Alsidige boligformer. Højt og lavt. Fornuftig husleje niveau. Rare naboer. Mange 
med stor bo anciennitet – som ”kender” hinanden. To store lyse og luftige gårde. Plads til børn og 
ældre. Uden trafik. Beboerhus. Fællesvaskeri. Blandet etnicitet.

D. Benytter du senior væresteder og hvorfor ?

Vi har flere plejehjem og senior væresteder på Amager.
Har i mine 8 år i det lokale ældreråd, besøgt de fleste og samarbejdet med flere. Stået for plejehjems
kontakt og PR-virksomhed, samt planlægning af borgerarrangementer.

Kommer engang imellem i ”Drys Ind”, ”Aktivitetscenter Sløjfen”, ”Amager Seniorklub”, 
”Aktivitetscentret Peder Lykke”, ”Aktivitetscenter Hørgården”. Fælles for dem alle, at man mærker 
den gode og hyggelige stemning.
Har lavet fælles aktiviteter med ”Aktivitetscentret Peder Lykke” og ”Aktivitetscenter Sløjfen” f.eks.
i forbindelsen med de før i tiden årlige ”mændenes dag” arrangementer.
Har undervist Gerda på 94 i IT i Hørgårdens Aktivitetscenter.

Det er skønt at opleve det engagerede ældreliv, der udfolder sig alle stederne.

E. Beskriv kort hvem du er og hvad du føler har "skabt" dig ... 
(Lidt om din opvækst, det miljø du voksede op og ting der har præget dig igennem livet. Og din 
nuværende civilstand og uddannelse.)

Jeg er vokset op på landet i en lille landsby Hønsinge i Odsherred. Er frit opdraget.
Det meste af folkeskolegangen på landet.
Var meget knyttet til min moster og min mormor, der givetvis har præget mig en del.
Har haft to stedfædre i min opvækst. Har to yngre halvbrødre og en stor halvsøster, sidstnævnte er 
jeg ikke vokset op sammen med, ligesom det gælder for min biologiske far.
Kom til København i 1958 lige før jeg fyldte 14 år. Og fik job som købmandsbud. 
Efter et halvt år blev jeg arbejdsdreng i slutningen af 1958 i Tovværksfabrikken i Reberbanegade 3 
på Amager. 
Fik et kontor og EDB karriere i løbet af de næste 13 år, samme sted. 
EDB karrieren fortsatte i et EDB-servicebureau på Frederiksberg. 
Senere ledende EDB stillinger hos LK-NES og Regnecentralen på Frederiksberg og senere i 
Ballerup, sluttende med egen IT virksomhed igennem 12 år, hvor jeg udviklede skræddersyede 
databaseløsninger for en række store og kendte virksomheder, indtil pensionisttilværelsen.
Gået på aftenskole i perioder fra starten af 1960'erne til 1971, blev Merkonom uddannet i 1971.
Har ligget på hospitalet i flere måneder i 10års alderen. Måtte derfor gå femte klassetrin om. Gik ud 
af folkeskolens sjette klasse i 1958.
Fik glasøje da jeg var 10 år, som krævede et hospitalsophold, ligeså, da jeg fik en synål i mit ene 
knæ . Fik konstateret diabetes i 1995 i f.m. operation for diskusprolaps. Havde et hospitalsophold i 
2009 og i 2014 p.g.a. urinsvejs infektioner. 
Mistede min søn i 2005, hjertestop, få uger før han blev 41 år.
Har oplevet en del ungdomsfester, familiefester og senere vennefester, boligforeningsfester. Stået 

16



for beboerfester med over 300 gæster. Redaktør af et beboerblad for Remisevængerne (en del af 
Urbanplanen), og en Lokal-Radio via hybridnettet og en Lokal-TV station samme sted.
Afholdt foredragsvirksomhed i min pensionistalder.
Enkelte arbejdsrelaterede udenlandsrejser. Studieture i boligbevægelsen.
Har været involveret i et hav af frivilligt arbejde i boligområdet, siden 1973. 
Herunder 15 år i afdelingsbestyrelses arbejdet, heraf 10 år som formand. Medlem af 
boligforeningens hovedbestyrelse, forretningsudvalg, målsætnings- og teknologiudvalg.
Hovedbestyrelses og IT arbejde i Ungbo. 
Ældreråd i 8 år og en kort periode i Kbh's Klageråd. 
Formand for Solvang Biblioteks Brugerråd. 
En kort periode i Amager Vest Lokaludvalg, tovholder for lokale-projekt og ”Medborgerhus” .
Formand i 6 år for et sommerhusområde i Nordsjælland.
Har oprettet ”Urbanplanens frivillige Kulturformidler”, der har lavet en Beboer-DVD.
”Urbanplanens lokalhistoriske arkiv”, som har været initiativtager til en ”Lokalhistorisk billede 
udstilling i påsken 2005” og har en hjemmeside.
”Urbanplanens Seniorklub” afholdt ”Senior – hvad så?” m.m..
Har stået for oprettelsen af en dataklub og senere en computerklub.
Har været med til at genstarte Natteravne forening i Urbanplanen.
Har været med til at starte foreningen Tryghedsplatformen i Urbanplanen.
Har arbejdet med EDB/IT siden 1969. 
Har undervist IT kollegaer i interne IT systemer. Folkeskolelærere, unge og beboere i datalære.
Har undervist og hjulpet ældre i 10 år i egen IT aktivitet ”Senior IT Stuen”.
Har indtil flere internet domæner.
Har indsamlet fabrikshistorier fra 30 tidligere ansatte hos Jacob Holm & Sønner A/S, 
Reberbanegade 3, på video.
Har afholdt fabrikshistorisk udstilling i Amagercentret.
Har udført fundraising til egne projekter hos NordeaFonden, Amager Vest/Øst Lokaludvalg, KK's 
paragraf 115 og 18, VeluxFonden, Projekt Ældres Netværk m.fl. siden nullerne.
Har pt. en ansøgning hos Amager Vest Lokaludvalg for etablering af en Hobbyklub med mikro 
computer som omdrejningspunkt for unge, voksne og ældre. Og forrige gang ”IT camps for 
seniorer”
Har fået software støtteordning hos Microsoft Danmark.
Deltager pt. aktivt i nogle erindringsskriveaktiviteter. Og har skrevet en lille digtsamling.
Er medlem af lokalhistoriske foreninger i Valby, Sundby og Christianshavn.
Er lige blevet opfordret til at bruge mine IT kompetencer hos en lokalhistorisk forening.
Har lige meldt mig ind i et nyt brugerråd for Foreningshuset.
Skal starte IT undervisning i et aktivitetscenter for ældre.
Fandt min kvinde for livet i 1962. Blev gift i 1964. Fået en dreng/1964 og en pige/1966. 
Guldbryllup i 2014. Bor samme sted siden 1969.
Er glad for at bo i København.
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