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AF SØREN LODBERG HVAS
seniorliv@k.dk

Sommerferie byder på 
mange oplevelser. Nu er ti-
den inde til at få besøg af 
familie og venner – og tid 
til at komme på besøg. Det 
er en af sommertidens sto-

re glæder. En anden berigelse af de store 
er at læse en god bog. Alt a� ængig af 
det lunefulde danske sommervejr, om 
man skal nyde sol og bog på altanen el-
ler i haven eller sidde godt i lænestolen 
med udsigt til rusk og regn og med en 
kop te inden for rækkevidde.

I min seneste klumme varslede jeg 
den oplevelse, jeg nu vil fortælle lidt 
om. På rejse til Bornholm og til Gotland 
medbragte jeg Kaj Mogensens bog om 
H.C. Andersens teologi, ”Livet – det dej-
ligste eventyr”.

Det er to bind på i alt 1172 sider. Det ly-
der helt uoverkommeligt, men det er det 
ikke. Bogen skrider roligt frem, båret af 
Kaj Mogensens levende fortælling og dy-
be indlevelse i H.C. Andersens forfatter-
skab. 

Fremstillingen belyser primært tre ka-
tegorier af tekster: romaner, digte og i 
mindre omfang eventyr og historier. De 
� este forbinder nok H.C. Andersens 
navn med eventyrene. De har giver ham 
et verdensnavn.

Men også hans romaner og digte er 
værd at sti� e bekendtskab med. Kaj Mo-
gensen bringer en omfattende fortolk-
ning af tre romaner: ”De to Baronesser”, 
”At være eller ikke være” og ”Lykke-
Peer”. Man får et indblik i H.C. Ander-
sens fortælleglæde, underfundige hu-
mor og dybe livsvisdom. Jeg oplevede 
det som en ny og stor berigelse og med 
et overbevisende indtryk af det kristne 

grundsyn, der er den røde tråd i hans liv 
og forfatterskab. 

Kaj Mogensen skriver: ”Motivet for og 
drivkra� en for hele denne fremstilling 
er en oplevelse af H.C. Andersens forfat-
terskab som en kilde til oplysning og op-
livelse. H.C. Andersen sammenholder 
troskab mod virkeligheden med tro, håb 
og kærlighed. Han fastholder og forkyn-
der med ’frygt og bæven’, at kærlighe-
den er størst.” 

Forholdet mellem H.C. Andersens 
kristne livssyn og hans forfatterskab ud-
gør en bærende helhed, som i ordets 
sande betydning er opbyggelig.

Den Danske Salmebog fra 2002 brin-
ger to salmer af H.C. Andersen: ”Barn Je-
sus i en krybbe lå” og ”Jeg har en angst 
som aldrig før”. Salmebogen nummer 
103 og nummer 502. De danner det 
spændingsfelt, som omslutter H.C. An-
dersens liv og digtning. På den ene side 

den barnlige tillid til Guds forsyn, at 
Gud altid vil os det bedste: ”til barnet vil 
vi stige ind/ og blive børn i sjæl og sind” 
(nummer 103 vers 2). På den anden side 
angsten, mørket og ensomheden, som i 
anfægtelsen forløser bønnen til Gud: 
”Læg Fadervor som duens blad/ mig på 
min tunge, gør mig glad!/ Har jeg ej 
Gud, hvad har jeg da,/ når hele verden 
falder fra!” (nummer 502 vers 3).

Kaj Mogensens mangeårige indlevelse 
i H.C. Andersens omfattende forfatter-
skab, tilligemed et indgående kendskab 
til den litteraturhistoriske forskning, har 
givet den danske læserskare en storslået 
gave: ”Livet – det dejligste eventyr” 
spejler et helhedssyn på menneskelivet, 
som vi i højere og højere grad er ved at 
miste. I et gammelt kristent land burde 
det være umisteligt.

Der er mange markante præciseringer. 
Jeg slutter med et par eksempler: ”Guds-
forståelse, selvforståelse og omverdens-
forståelse er sider af samme sag. I sor-
gen lærer mennesket Gud og sig selv 
bedre at kende og får en forståelse af, at 
Gud og menneskelivet er så inderligt for-
bundne, at ethvert sandt udsagn om 
menneskelivet er et udsagn om forhol-
det mellem Gud og mennesket.” Og et 
andet sted i bogen:

”Når H.C. Andersens digtning er værd 
at beskæ� ige sig med – også teologisk – 
skyldes det ganske enkelt, at det er god 
litteratur. God litteratur griber fat i sin-
det, trænger sig ind i bevidstheden, ind 
i hjertet. God litteratur indbyder til iden-
ti� kation, gør os klogere på menneskeli-
vet, oplyser og opliver”.

Derfor læser vi. Derfor lytter vi. 

 J

Sommerferien er læsetid, hvad enten det er inde eller ude
En moppedreng af en bog om H.C. Andersens teologi var en fornøjelse, skriver Søren Lodberg Hvas

ord der tæller
AF THILDE THORDAHL 
ANDERSEN

tandersen@k.dk

Journalist Karen Thisted går i 
bad hver a� en, og det daglige 
brusebad afsluttes altid med 
et koldt styrtebad. For at ud-
holde det kolde gys så længe 
som muligt synger hun altid, 
e� er bruserens hane er ski� et 
fra rød til blå, hele ”Jeg bærer 
med smil min byrde”. 

Sangen, som Jeppe Aakjær 
skrev i 1906, og som Carl 
Nielsen satte melodi til i 1915, 
har en særlig betydning for 
70-årige Karen Thisted. En 
strofe, som ligger hende sær-
ligt nær, lyder: 

”Hvor kan I dog gruble og 
græde, så længe Guds him-
mel er blå! Mit hjerte skælver 
af glæde, blot duggen dynker 
et strå.”

Problemerne bliver ikke 
færre, når man bliver gam-
mel, mener Karen Thisted, 
for hvem sangen er til trøst og 
opmuntring. Og hun føler sig 
beslægtet med Aakjærs ord, 
der blandt andet også lyder:

”Jeg er som den vilde hyr-
de, der genner sit kvæg på 
græs.”

”Jeg synes selv, jeg er som 
den vilde hyrde,” siger hun 
og forklarer: 

”Jeg har boet alle mulige 
steder, og jeg har ingen pen-
ge i øjeblikket. Det er så en-
kelt og alligevel ikke banalt, 
når sangen fortæller, at man 
må prøve at se, om ikke man 
kan få det bedste ud af livet 
alligevel – på trods af alle 
problemerne. Derfor prøver 
jeg at leve mit liv e� er den, så 
godt jeg kan,” fortæller hun.

Karen Thisted har kendt 
”Jeg bærer med smil min byr-
de” siden barndommen, hvor 
hendes far – sagfører, borg-
mester og folketingsmedlem 
for Venstre Poul Birger Thi-
sted Knudsen – som inkarne-
ret Jeppe Aakjær-beundrer 
introducerede hende til 
Aakjærs forfatterskab og 
blandt andet tog hele famili-
en med til Aakjærs hjem 
”Jenle” på Salling i Nordvest-
jylland. Og som Karen Thi-
sted i dag bryder ud i ”Jeg 
bærer med smil min byrde”, 
gjorde hendes far det også i 
løbet hendes barndom, hvor-
ved han inspirerede datteren 

til at anskue sine problemer, 
som Aakjær anbefaler det. 

For nylig oplevede Karen 
Thisted, der tidligere blandt 
andet har været politisk re-
porter for Ekstra Bladet, at 
høre ”Jeg bærer med smil 
min byrde” i en sorgfuld situ-
ation. Det skete ved hendes 
ven, tidligere minister og 
mangeårigt medlem af Folke-
tinget for Det Radikale Ven-
stre Niels Helveg Petersens 
bisættelse, hvor forskellige 
sange fra Højskolesangbogen 
blev spillet af organisten. Ka-
ren Thisted, der har kendt 
Helveg, siden deres forældre 
i sin tid var opstillet til Folke-
tinget i samme valgkreds, 
fandt her endnu en gang trøst 
i Aakjærs gamle sange.

Tilbage ved a� ensangen 
under bruseren knytter der 
sig for Karen Thisted en sær-
lig praksis til det daglige ritu-
al. For år tilbage anbefalede 
præst og forfatter Johannes 
Møllehave, med hvem Karen 
Thisted har skrevet inter-
viewbogen ”Det skal mærkes, 
at vi lever”, at hun ikke lod 
hver dag løbe mellem hæn-
derne på sig.

”Han sagde: Tænk hver af-
ten på fem ting, som har væ-
ret gode og glædelige den 
dag. Så det gør jeg. Først 
samler jeg op på dagen, når 
jeg synger under bruseren, 
og bage� er sætter jeg mig i 
min fars gamle stol, lytter til 
et stykke musik og får et lille 
glas vin,” siger hun og afslut-
ter:

”Man kan nå meget under 
en kold bruser.” 

 J

”Hvor kan I 
dog gruble og 
græde, så læn-
ge Guds him-
mel er blå!”
Jeppe Aakjær har været kilde til 
inspiration for journalist Karen 
Thisted siden barndommen. I dag 
synger hun hver a� en sin yndlings-
Aakjær-sang under bruseren

AF LARS HENRIKSEN
henriksen@k.dk

En dag viste Jørgen sin døds-
liste frem. Flere end 160 nav-
ne fordelt på 10 omhyggeligt 
håndskrevne sider, komplet 
med dødsårsag og relation:

Brian Fisker: Skudt. (Be-
kendt)

FlytteCarlo: Selvmord. 
(Ven)

Poul: Dræbt med en 17 kilo 
tung sten. (Bedste ven)

På det tidspunkt havde et-
nografen Jon Dag Rasmussen 
allerede ha�  sin gang i et kø-
benhavnsk værested et par 
måneder. Han ville beskrive 
livet i huset, men kom siden 
til også at kortlægge, hvor de 
udsatte ældre gik hen, når de 
gik ud ad døren. Hvordan så 
deres sociale liv ud, og hvor-
dan overlevede de, når de ik-
ke befandt sig de steder, sta-
ten tilbød dem?

Det var der ingen, der hav-
de overblik over. Ingen før 
ham var gået ind i den ver-
den, de færreste ser. En gen-
nemsigtig underverden af 
mennesker med forfærdelige 
historier, men også dybe ven-
skaber og et rigt socialt liv, 
der forgrenede sig ud over 
hele byen i parker og gen-
brugsbutikker, på værtshuse 
og i baglokaler hos marskan-
disere. 

Hjemløshed er velbeskre-
vet, men disse mennesker var 
ikke hjemløse. De havde alle 
en bolig, de befandt sig bare 
sjældent i den. De havde kun 
få penge, men kunne aldrig 
� nde på at tigge. De havde al-
le levet et hårdt liv gennem 
årtier, men var alligevel i de-
res 60’ere. Alle var de bundet 
sammen af et mere eller min-
dre klart de� neret værdisæt 
og regler for omgangen med 
hinanden, og Jon Dag Ras-
mussen noterede det meste 
for at kaste lys over det, han 
kalder under� aden af sam-
fundet. En � ade, de færreste 
bemærker.

Men det var først, da Jørgen 
en dag viste sin dødsliste, at 
Jon vidste, at det projekt, han 
var i gang med, havde poten-
tiale til at blive langt større 
end de tre måneder, der i før-
ste omgang var afsat. For lis-
ten var ikke blot en tragisk 
registrering af alle de døde i 
Jørgens omgangskreds, den 
var også et kort over en skyg-
geverden i landets hoved-
stad, som overskrider de � e-
stes fantasi.

”Til hvert dødsfald hørte en 
historie,” fortæller Jon Dag 

Rasmussen. ”Mange af dem 
handlede om stof-overdoser, 
druk og drab. En var blevet 
sprængt i lu� en under et fejl-
slagent røveri, andre udånde-
de på Jørgens stuegulv. Det 
var en verden, jeg ikke vidste 
fandtes, men som jeg kunne 
se, at der var et behov for at 
få beskrevet i større skala, så 
� ere kunne se nuancerne i 
vores ellers velordnede vel-
færdssamfund.”

Det har han nu gjort i et 
300 sider langt ph.d.-projekt, 
som netop er forsvaret, og 
som senere på året udkom-
mer i bogform. Forskningen 
er allerede blevet rost af fag-
folk, der kalder kortlægnin-
gen af de udsatte ældre kø-
benhavnere for unik og aner-
kender arbejdet som særde-
les brugbart i forbedringen af 
statens bestræbelser på at 
række ud til denne særlige 
gruppe af borgere.

”Vi gør det tit forkert,” ud-
taler Bjarke Oxlund, lektor på 
institut for antropologi og 
forsker ved center for sund 
aldring på Københavns Uni-
versitet. ”Fra det o� entliges 
side tænker man typisk i ét 
kvarter, fordi der er en dri� s-
a� ale med kommunen eller 
en konkret visitation. Vi taber 
lige nu folk på grund af admi-
nistrative logikker. Det viser 
ph.d.-a� andlingen. Den pe-
ger på en infrastruktur, som 
ikke passer til dem, vi har la-
vet den til.”

Gennem mere end fi re år op-
søgte den 39-årige Jon Dag 
Rasmussen udsatte ældre og 
byggede tålmodigt og insiste-
rende sociale relationer op, 
der kunne åbne ellers tætluk-
kede døre og give indblik i, 
hvordan man også kan leve 
og dø i begyndelsen af det 21. 
århundrede. Han mødte og 
fulgte cirka 100 mænd – for 
det var altovervejende mænd 
– i deres overraskende syste-
matiske hverdag. Rundt i by-
en fra værtshus til værtshus, 
fra værested til værested. 
Rundt på udvalgte bænke og 
bestemte gadehjørner. 

Han talte med dem om de-
res liv og hørte beretninger 
om spektakulære ophold i 
trykkamre under Rigshospi-
talet, store pengegevinster, 
involvering i Scientology, 
drab og komplicerede udlæg-
ninger af Bibelens hemmeli-
ge kodesystemer. Han hørte 
om barndomme, ingen burde 
opleve, om livsændrende 
fængselsophold, ensomhed 
og psykisk sygdom. Han hør-

te og så det meste.
Deres skæbner strittede i 

mange retninger, men fælles 
for dem var, at de ikke kunne 
passe ind nogen steder i det 
almindelige samfund. De 
kunne ikke � nde sig til rette i 
deres boliger og spredte der-
for deres dagligstue ud over 
hele byen i en alternativ form 
for hjemlighed. Men selvom 
det var et hårdt liv, ønskede 
de ingen hjælp fra ”syste-
met”. Ingen ynk fra den al-
mindelige befolkning. De vil-
le i det hele taget slet ikke ha-
ve opmærksomhed, bare 
fred.   

”Det er generelt et sky fol-
kefærd, som det er svært at få 
lov til at komme ind på. De 
� este er enormt sensitive, og 
det var derfor nødvendigt, at 
jeg nærmede mig respekt-
fuldt og nænsomt. Mødte jeg 
deres blik på en forkert må-
de, rejste de sig og gik. For 
dem var jeg ved de første mø-
der en del af det system, som 
de konstant bliver presset ud 
i kanten af, og som de derfor 
helst helt undgår. Men bliver 
man først lukket ind, er der 
enormt meget hjertevarme, 
rummelighed og livslyst,” 
fortæller Jon Dag Rasmussen.

Og hvordan skal vi så bruge 
denne viden? Når han står 
der på den anden side og ser 
ud på det almindelige sam-
fund, hvad får han så lyst til 
at sige – til politikerne og til 
de mennesker, der hver dag 
går forbi de udsatte ældre?

Etnografen vrider sig ved 
spørgsmålene, for hans opga-
ve er at iagttage og beskrive, 
ikke anbefale, siger han. Det 
er der andre, der er bedre til. 
Alligevel har han et par poin-
ter, han gerne vil sige, for det 
er åbenlyst, at der er behov 
for mere åbne og pragmati-
ske tilbud, der passer til de 
udsatte ældres livsstil og an-
strengte forhold til eksempel-
vis registreringer. Han har 
også hæ� et sig ved, hvor stor 
denne gruppe faktisk er. De 
cirka 100, han har været i 
kontakt med, er blot en lille 
del af de mange, der lever un-
der radaren. Og så er han ble-
vet overrasket over, hvor 
mange menneskelige res-
sourcer de � este af dem fak-
tisk har.

”Noget af det, der har gjort 
mest indtryk på mig – ud 
over de mange barske histori-
er og dødsfald – er, hvor rela-
tivt mange der er havnet på 
samfundets under� ade i en 
sen alder. De har ha�  et på 

Etnograf har 
kortlagt udsatte 
ældres liv
I landets hovedstad lever � ere hundrede ældre 
danskere en uset og upåagtet tilværelse på bænke, 
i parker, væresteder og værtshuse. Som den første har 
etnografen Jon Dag Rasmussen fulgt og kortlagt deres 
færden gennem � re år på samfundets under� ade

Klummen
3Klummen skrives på skift af tidligere nyheds- og informationschef, journalist Lis M. Frederiksen, 
født i 1943, journalist og forfatter Birgit Meister, født i 1942, samt tidligere biskop i Aalborg Stift 
Søren Lodberg Hvas, født i 1940.
3 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”.

0Det var Karen Thisteds 
far, der i sin tid introduce-
rede hende til Jeppe Aakjær. 
– Foto: Khan Tariq Mikkel/
ritzau.

mange måder helt alminde-
ligt liv, men har eksempelvis 
mistet � ere folk tæt på meget 
hurtigt, og så er de endt på 
en sidevej. Det kan gå meget 
stærkt, og de kan komme 
helt derud, hvor de siger: Jeg 
orker ikke at skabe � ere rela-
tioner til andre, for alle dør 
eller bliver uvenner. Så vil jeg 
hellere bare gå ture rundt i 
byen og leve mit eget liv. 
Tænk at tage så radikal en 

beslutning at fravælge resten 
af samfundet. Jeg tror, det er 
sundt for os alle sammen at 
blive mere bevidst om, at den 
slags mennesker � ndes, og 
de � ndes i stort antal lige 
rundt om os i hverdagen. Det 
sætter jo vores eget liv lidt i 
perspektiv,” siger Jon Dag 
Rasmussen.

Han er nu blevet postdoc 
på DPU ved Aarhus Universi-
tet og er gået i gang med et 

nyt projekt, der er lidt mindre 
radikalt. Det handler om, 
hvad der sker, når ældre mi-
ster enten synet eller hørel-
sen. Hvilken eksistentiel og 
social betydning får det for 
hverdagslivet? Det er en an-
den form for udsathed, og 
han forventer, at det ikke på 
samme måde vil kolonisere 
hans egen tilværelse, sådan 
som hans ph.d.-projekt gjor-
de.

”Det har været et meget in-
tenst forløb, selvom det vare-
de � re år,” forklarer han. 
”Det var både smukt og lære-
rigt og rørende at møde så 
mange søde mennesker, der 
tilsyneladende ingenting har, 
men alligevel har overskud-
det til at hjælpe hinanden. 
Det har givet mig nogle vær-
difulde indsigter i, hvad det 
også vil sige at være menne-
ske.”

 J

Jon Dag Rasmussen

 3 Født 1978. Uddannet cand.pæd. i pædagogisk antropologi og 
har nu også en ph.d.-grad fra Aalborg Universitet. Han er ansat 
som postdoc på Aarhus Universitet. Han har tidligere været 
ansat som videnskabelig medarbejder hos Ensomme Gamles 
Værn. Bor med sin kæreste og har to børn.

0  Bent er samler: Kasketter 
(over 100!), værktøj, elek-
tronik, malerier i dybe stak-
ke, vhs-bånd og jakker – alt 
muligt, der fylder hans lille 
lejlighed fra gulv til loft, og 
gør, at der ikke er nogen 
steder at sidde. Faktisk vil 
han helst bare være uden-
for – ligesom de fl ere hun-
drede andre udsatte ældre i 
København. – Foto: Jon Dag 
Rasmussen. 


