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Af Birgit Meister
seniorliv@k.dk

Det begyndte med, at jeg 
stod og ventede i en lang-
som kø i supermarkedet 
for ikke så længe siden. 
Vi var en del i køen, og vi 
stod i hver vore tanker. Da 

var der en venlig dame, der vendte sig 
om mod os ventende og sagde højt og 
med et smil: Der er nu noget ganske 
særligt over december.

Det fik os alle sammen til at smile og 
småsnakke om ventetider og julemåned 
og indkøb og vejret udenfor.

Og så var det, at jeg ikke kunne slippe 
hendes sætning igen, men blev ved med 
at spekulere over december, og hvad det 
er, der er så specielt ved den måned. 
Den sidste i rækken af måneder i året.

Ja, vi ved jo godt, at det er julen, der 
sætter sit kraftige præg på måneden, 
men den indeholder jo faktisk meget 
mere og har sin egen identitet: blandin-
gen af mørke og lys.

December måned er opkaldt efter de-
cem, der er latin for 10. Det stammer fra 

det antikke Rom, dengang marts var 
årets første måned og december altså 
den 10. Men i år 1700 gik Danmark over 
til den gregorianske kalender, og de-
cember fandt sin plads som den 12. må-
ned. Det gamle danske navn for decem-
ber var Kristmåned.

Den er mørk, det må vi indrømme, 
men det er også den måned, hvori solly-
set så spagt og forsigtigt vender tilbage 
til vore breddegrader. Og hvilken fryd, 
når vi kan begynde at tælle de minutter, 
som gør de sidste december dage en lille 
smule længere og lysere.

Og så supplerer vi med det elektriske 
lys til overflod i gader og butikker og 
tænder stearinlys for et godt ord.

Og vi er i god form, hvad det at tælle 
angår, for julekalenderne sørger for, at 
vi tæller i hvert fald de første 24 dage af 
måneden. Den ære overgår ingen anden 
måned i årets løb. 

Børnene er nok de flittigste til at tælle, 
men ÆldreForum har sørget for, at også 
mange ældre på vore plejehjem får en 
julekalender med forslag og tegninger 
til små fysiske øvelser bag hver låge. 
Øvelser, man kan gøre siddende, for ek-

sempel vrikke med fødderne eller løfte 
armene op og ned. På indersiden af lå-
gen står en lille forklaring. ÆldreForum 
udgav sådan en julekalender sidste år, 
og den var så populær, at den nu kom-
mer igen med kendte og nye små øvel-
ser.

Det er også ofte i december, at det nye 
kirkeår tager sin begyndelse, og ad-
ventskransens første lys bliver tændt.

December har ikke altid kunnet smyk-
ke sig med adventskranse, men omkring 
Første Verdenskrig kom den skik til os 
fra Tyskland. De fire lys symboliserer de 
fire adventssøndage inden jul, og man 
tænder et lys hver søndag. Adventus do-
mini betyder Herrens komme, og det er 
naturligvis julebarnet.

Under og lige efter Anden Verdenskrig 
fik adventskransen en helt særlig betyd-
ning, og den grønne grankrans blev 
iklædt de danske farver: hvide lys og rø-
de bånd. I dag er der adventskranse i al-
le mulige farver og materialer.

Og så er det også i december, at vi kan 
se børnene gå syngende i Lucia-optog. 
Sankta Lucia var oprindelig en italiensk 

helgeninde, som led martyrdøden, og 
optoget er en skik, vi har lært af vore na-
boer i Sverige. 

Den har ikke noget med jul at gøre, 
men danske børn har nu også taget skik-
ken til sig på mange skoler, kirker, pleje-
hjem og børnehaver. De går i optog i hvi-
de kjoler og med lys i hånden. Efter 
gammel svensk skik skulle Luciabruden 
– der har en lyskrans på hovedet – tid-

ligt på den hellige Lucias dag, den 13. 
december, bringe husets folk mad på 
sengen og sige et lille vers, der bragte al-
le, som boede i huset, under de gode 
magters værn og varetægt.

Hver eneste svenske by har sin egen 
Lucia, og mange steder i Danmark er der 
altså nu også Lucia-optog. I Sverige hø-
rer der særlige safranboller, der hedder 
lussekatte, til en rigtig Lucia-dag. Og 
svensk tv er på pletten den 13. om mor-
genen, så man kan følge sang og optog.

i London kan man dårligt mase sig ind i 
den danske kirke, når der to gange på 
dagen er Lucia-optog og gudstjeneste. 
Det samler den danske koloni til en fest-
lig højtidsdag i den engelske hovedstad. 
Og kun december kan prale med det.

Det er også i december, at gløggen hol-
der sit indtog, og æbleskiverne naturlig-
vis, og det er i december, at julegaverne 
bliver indkøbt og pakket fint ind. Det er i 
december, der bliver pyntet op i mange 
hjem, og det er i december, der bliver 
bagt brune kager og vaniljekranse – hos 
bagerne eller hjemme i køkkenet. Det er 
i december, den skønneste musik strøm-

mer ud fra højttalere og koncertsale, og 
det er i december, de dejligste julesal-
mer bringer det glade budskab.

Så, jo, julen sætter sit kraftige præg på 
december, og meget af det, der foregår, 
har selvfølgelig med julen at gøre. Der er 
julefilm og juleteaterforestillinger, der er 
gang i saks og blyant og glanspapir, der 
bliver købt flere grantræer end i nogen 
anden måned, og der bliver kogt mere 
risengrød end på noget andet tidspunkt 
af året.

Det er i december, vi tøvende kigger på 
næste års kalender og gør klar til at sige 
både december og hele året farvel. 

December fortjener, at vi ikke lader 
nogen i stikken, men sørger for, at alle 
børn og voksne får del i decembers ople-
velser. 

Mange organisationer minder os om 
den nød, december også blotlægger. 
Husk dem endelig.

Jeg er normalt ikke meget for at stå i 
kø, men en gang imellem kan man altså 
godt få en fin lille oplevelse ud af det, 
som når en ukendt, venlig dame siger: 
Der er nu noget ganske særligt over 
 december!

Der er nu noget ganske særligt over december
Årets sidste måned byder på et væld af indtryk og oplevelser: Lys og mørke, musik og granguirlander, advent og Lucia kappes om at fylde de sidste 31 dage

Klummen
 
Klummen skrives på skift af tidligere 
nyheds- og informationschef, journalist Lis 
M. frederiksen, født 1943, journalist og 
forfatter Birgit Meister, født 1942, 
samt tidligere biskop i Aalborg Stift søren 
Lodberg Hvas, født 1940. 
Læserne er velkomne til at foreslå emner, 
de mener, at skribenterne bør tage op.  
Man kan skrive til seniorliv@k.dk eller 
sende et brev til Kristeligt Dagblad,  
Vimmelskaftet 47, 1161 København K, og 
mærke brevet ”Seniorliv”.

Af Jørgen steens
seniorliv@k.dk

”Du kender det sikkert godt: 
Når man besøger familie og 
venner og skal se gamle foto-
grafier sammen, så ser man 
en masse mennesker, som in-
gen længere ved, hvem er, 
fordi ingen har fået skrevet 
navne bag på billederne.”

Sådan forklarer Johannes 
Laursen, trykker på en knap 
og fortæller kort til iPad’ens 
indbyggede mikrofon, hvem 
der er på det gamle, af årene 
let afblegede familiebillede, 
som vises på skærmen. Efter 
endnu et tryk på knappen 
kan han kontrollere, om det 
er o.k., og nu er så både foto 
og bedstefars forklaring sik-
ret for eftertiden. Næste ge-
neration kan så gemme eller 
fortsætte slægtshistorien.

Johannes og inge Laursen, 84 
og 82 år, er gået digitalt med 
deres fortid og deres mange 
minder sammen gennem 53 
års ægteskab. Han har arbej-
det som murer og bygnings-
konstruktør, og der er bille-
der på iPad’en af ham i mu-
rertøj og af gamle konstrukti-
onstegninger og fotos af fa-
milie. Desuden også små 
stumper fra de smalfilm, Jo-
hannes har taget gennem 
årene. 

Et af dem er med hustruen 
cyklende på en barnecykel. 
Det var fra dengang, hun sta-
dig havde sine ben. Nu sidder 
Inge Laursen i kørestol, og 
det har hun gjort i mange år. 
Benene måtte amputeres på 
grund af åreforkalkning, men 
som yngre var hun og Johan-
nes ivrige folkedansere, og 
det er der også billeder af.

”Og se, her sidder min 
mor,” peger Johannes og for-
tæller om et gammelt kasset-
tebånd, han har liggende, 
hvor moderen har fortalt om 
sin fattige barndom, og som 
nu også skal digitaliseres. Jo-
hannes’ mor døde i slutnin-
gen af 1970’erne, men er med 
på en stump smalfilm fra en 
julefest, hvor også Johannes’ 
og Inges børn deltager, heri-
blandt den ældste datter, der 
døde af modermærkekræft 
som 28-årig.

”Det var smertefuldt, men 
nu er det godt, at vi kan se 
hende,” siger Johannes Laur-
sen.

Det gamle ægtepar bor i 
Hammerum ved Herning, 
hvor de bruger dagtilbud på 
Toftebo Centret. Her er de 
blandt testpersonerne til 
”Min livshistorie” – en ny 
app, eller applikation, som 
Herning Kommune har fået 
idéen til, og som siden efter-
året 2014 er blevet udviklet af 
it-direktør Per Egebjerg og 
hans team. Der er tale om et 
lokalt firma, der nu lancerer 
den nyudviklede app, hvis 
edb-program gør det let at 
gemme sine minder digitalt. 

App’en er først og fremmest 
tænkt til iPad’er og andre 
tablets, men vil også kunne 
bruges på en computer.

”Vi har gjort meget ud af at 
skabe et brugervenligt pro-
gram, som kan anvendes på 
alle niveauer, og som ikke 
kræver store forkundskaber,” 
fortæller Per Egebjerg.

40 frivillige ”superbrugere” 
er tilknyttet projektet, og de 
skal fra januar stå for kurser, 
som på kommunens aktivi-
tetscentre vil introducere 
”Min livshistorie” for de æl-
dre. 

Holdet bag den nye digitale 
platform omfatter it-folk, ad-
ministrative medarbejdere, 
erhvervsfolk med videre og 
ikke mindst ansatte fra kom-
munens ældresektor. Det var 
her, idéen om at gå digitalt 
opstod.

”Vi begyndte at tænke over, 
hvordan vi kunne udvikle det 
nuværende papirsystem med 
personlige oplysninger om de 

ældre, der flytter i plejebo-
lig,” forklarer aktivitetskoor-
dinator Mette Lassen, der har 
været en af de bærende kræf-
ter i udviklingen af projektet. 

Ved at lægge minderne ind 
i en digital hukommelse i ste-
det for papir i et ringbind, 
kan det hele komme med, og 
”Min livshistorie” fra Herning 
kan netop rumme det hele: 
fotos, smalfilm, videoopta-
gelser, tekster og lyd.

initiativtagernes håb er, at 
”Min livshistorie” nu vil bre-
de sig fra Herning til resten af 
Danmark. En vigtig kanal bli-
ver her organisationen Dan-
ske Seniorer, der med sine 
140 datastuer landet over 
støtter op om projektet. For-
eningens næstformand, for-
henværende sundhedsmini-
ster Arne Rolighed, kalder 
det for et ”nytænkende og 
værdifuldt projekt”:

”Vi er sikre på, at ikke 
mindst vores medlemmers 

børn og børnebørn vil være 
lykkelige for så enkelt at kun-
ne få deres familiehistorie 
gemt.”

Det er Inge Laursen enig i:
”Når jeg ser vores gamle 

billeder og film, så er det jo 
vores minder, som er gode at 
have, men måske er det først 
og fremmest dem, der kom-
mer efter os, som kan blive 
glade for det. Det er i hvert 
fald vigtigt, mener jeg, at vi 
husker at fortælle videre om 
vores liv til vores børn og bør-
nebørn, mens vi endnu kan. 
For pludselig kan vi måske 
ikke mere.”

Derfor – og selvom applika-
tionen nu introduceres i æld-
resektoren – bør man egent-
lig begynde den digitale regi-
strering af sit liv langt tidlige-
re, påpeger Mette Lassen, og 
”Min livshistorie” står som et 
tilbud til alle.

I prøveperioden har hun 
selv via appen foreviget min-
der og ”stjernestunder” fra 
sin egen familie. 

Mulighederne er mangfoldi-
ge: Når børnebørnene kom-
mer på besøg, og bedstefar 
ikke kan huske, kan billeder-
ne, lyden og teksterne i den 
digitale hukommelse få gang 
i snakken, som så kan få me-
re indhold, end hvis den bare 
bliver om dagens vind og 
vejr. ”Min livshistorie” kan 
for eksempel også hjælpe de-
mente med at holde fast på 

tilværelsen, og de lagrede op-
lysninger kan bruges direkte 
af plejepersonalet i ældresek-
toren i stedet for noterne i et 
ringbind. Aktivitetskoordina-
tor Mette Lassen siger:

”Nu kan plejepersonalet jo 
så gå ind og via appen få et 
overblik over den pågælden-
des liv, så plejepersonalet 
ved, hvad det er for et men-
neske, de skal ind til. Det gi-
ver mulighed for en bedre og 
mere personlig pleje, når vi 
kender de ældres fortid, hvad 
de har beskæftiget sig med, 
og hvad der interesserer dem. 
For eksempel at Inge og Jo-
hannes tidligere i deres liv 
har været ivrige folkedansere 
og derfor formentlig vil være 
interesserede i at se ’Vild 
med dans’ i fjernsynet. Eller 
at en beboer tidligere har ar-
bejdet i en bank og derfor 
nok stadig gerne vil være vel-
klædt også som ældre i en 
plejebolig. Appen giver mu-
lighed for nogle vigtige refe-
rencepunkter, som kan skabe 
en bedre samtale eller pleje.”

Johannes Laursen tilføjer:
”Og hvis jeg en dag oplever, 

at jeg ikke længere kan bevæ-
ge mig eller sige noget, er det 
godt, at personalet ved, at jeg 
ikke kan lide at sove på ryg-
gen, og at jeg foretrækker lidt 
vand i kaffen.”

Begge dele og mere til kan 
læses i den profil, der opret-
tes i forbindelse med et admi-
nistrationsmodul, som insti-

tutionen kan benytte i sit 
daglige arbejde. Her kan de 
ansatte læse et koncentrat 
om den pågældende beboers 
vaner og livshistorie. Den en-
kelte bruger har selv mulig-
hed for at vælge, hvilke histo-
rier personalet og andre skal 
have adgang til, ligesom man 
kan vælge, om børn eller an-
dre pårørende skal have ad-
gang til ”Min livshistorie”.

Såvel privatpersoner som 
institutioner kan tegne abon-
nement på ”Min livshistorie”, 
og appen kan gå i arv til næ-
ste slægtled, og dermed – 
som it-direktør Per Egebjerg 
påpeger – ”binde generatio-
ner sammen og sikre, at vores 
livs unikke historier bevares 
for eftertiden. Som et moder-
ne slægtstræ.”

Når bedstefar glemmer, husker app’en
Fortiden går digitalt og hjælper til bedre pleje af ældre. Idé i Herning Kommune udbredes nu til hele landet

0 Inge og Johannes Laursen har fået deres liv digitaliseret og på iPad. De kigges over skulderen af it-direktør Per Egebjerg, der sammen med sit team har udviklet ”Min 
livshistorie”, og aktivitetskoordinator Mette Lassen fra Herning Kommune. – Foto: Henning Bagger/Scanpix.

ord der tæller
Af Dorte reMAr
remar@k.dk

Gorm Toftegaard Nielsen fik 
som ung et godt råd af en æl-
dre kollega. Rådet, som han 
fulgte, har givet anledning til 
refleksion i forbindelse med 
hans arbejde som jurist.

”I min ungdom, da jeg nok 
var lidt overmodig, havde jeg 
skrevet en afhandling, der fik 
en lidt hård medfart. Jeg kla-
gede over det,” siger Gorm 
Toftegaard Nielsen, der er 68 
år og professor i strafferet ved 
Aarhus Universitet.

En ældre kollega, der hav-
de læst afhandlingen, var 
enig med ham. ”Fint, hvis du 
er enig, så kører vi,” var Tof-
tegaard Nielsens reaktion. 
Men kollegaen opfordrede 
ham til at stoppe og holde 
mund. 

”Han sagde: ’Du skal passe 
på med at køre videre, når du 
har ret. Nogle af dine kolleger 
klager som en del af spillet, 
og det er o.k., hvis de ved, at 
de ikke har ret. Så er det ikke 
så farligt. Men hvis man har 
ret og ikke kan få ret i noget, 
som man opfatter som meget 
seriøst, så bliver man slidt 
op. For det er ubærligt, at 
uanset om man har ret, vil de 
andre ikke give en ret. Så kan 
man blive tosset’,” genfortæl-
ler Gorm Toftegaard Nielsen 
kollegaens råd.

Selv er han gennem årene 
stødt på sager, der illustrerer 
faren ved at blive ved med at 
kæmpe for at få ret.

”For eksempel var der en 
kvinde i Nordsjælland, der 
for mange år siden klagede 
over, at drikkevandet var for-
urenet. Men alle de involvere-
de fagfolk gav hende ikke ret. 
Til sidst fik hun en psykia-
trisk diagnose. Senere viste 
det sig, at hun havde haft ret. 
Det er forfærdeligt, at sam-
fundet kan reagere sådan,   

og det sled hende op.”
Da Gorm Toftegaard Niel-

sen var anklager i Aarhus og 
Viborg, kom han i kontakt 
med en kvinde, der mente, at 
hun var blevet fejlbehandlet 
af en tandlæge.

”Jeg er ikke kyndig i den 
forstand, at jeg kan sige, at 
hun havde ret. Men det, jeg 
kunne se, var, at hver gang, 
hun klagede og ikke fik ret, 
fik hun det dårligere. Det 
ødelagde hendes familie og 
endte med, at hun blev er-
klæret psykotisk. Professio-
nelt har jeg siddet på den an-
den side, og det er et svært 
problem at forholde sig til, 
for på et tidspunkt skal sager 
stoppe. Men bliver folk ved, 
er vi tilbøjelige til at stemple 
dem som kværulantforrykte.”

Som dommer i Den Særlige 
Klageret er Gorm Toftegaard 
Nielsen med til at vurdere, 
om nogen er blevet uretfær-
digt dømt, og om sager skal 
gå om.

”Vi har jo nogle systemer, 
og man kan kun anke én 
gang, så du kan ikke blive 
ved med at køre en sag. Men 
vi kender det jo allesammen, 
at der er en i omgangskred-
sen, der bliver ved med at 
klage over et eller andet, og 
på et tidspunkt gider vi ikke 
høre mere på det. Men det er 
svært at se folk blive stemplet 
som kværulantforrykte, når 
det ender med, at de får ret. 
Jeg håber, at vi tænker os me-
re om, inden vi dømmer 
folk,” siger Gorm Toftegaard 
Nielsen.

Han er glad for, at hans 
gamle kollega i sin tid sagde, 
at ”du har ret, og derfor skal 
du stoppe”.

”Det er en anden måde at 
håndtere det på: Noget tyder 
på, at du har ret, men ikke al-
le kan få ret, selvom du har 
det. Det er kun i Paradiset, at 
man kan få det. Selv lod jeg 
være med at klage, og derfor 
fik jeg et lettere liv på jord.” 

”Faren ved at have, 
men ikke få ret”
Professor i strafferet Gorm Tofte-
gaard Nielsen har i sit arbejde som  
jurist flere gange oplevet mennesker 
ende som psykiske vrag, fordi de  
havde ret, men ikke fik det

0 Gorm Toftegaard Nielsen er professor i strafferet ved Aarhus 
Universitet. – Foto: Aarhus Universitet.
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WWdet giver mulighed for en bedre og 
mere personlig pleje, når vi kender de ældres 
fortid, hvad de har beskæftiget sig med, og 
hvad der interesserer dem. 

MeTTe laSSen, akTiviTeTSkoorDinaTor


