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Da to pensionerede sociologer – forfatterne til denne bog – kom til os i 
Fonden Ensomme Gamle Værn i 2017 og spurgte, om vi havde en research-
opgave, de kunne udføre som frivillige, sagde vi selvfølgelig straks ja tak! For 
vi, der i dag er i bestyrelsen, og som arbejder i fonden, har ikke erfaringer 
og mundtlige overleveringer, som forbinder os til organisationens historie 
og de tidligere samfundsmæssige vilkår for gamle mennesker. Vi ønsker, 
at vi med denne bog bedre kan besvare spørgsmål om gamle menneskers 
ensomhed og fattigdom ved Ensomme Gamles Værns fødsel i begyndelsen 
af forrige århundrede – og også bedre kan imødegå den romantisering af 
alderdommen i gamle dage, vi til tider mødes med.
 I bogreolen har vi allerede stifter, pastor Hermann Kochs Fra Fortidens 
Vartov til Ensomme Gamles Værn, Spredte Erindringer fra 1934 og tidligere 
kontorchef i EGV, Viggo Nielsens bog Ældre Sagen – fra Ensomme Gamles 
Værn til folkelig bevægelse fra 1996. Begge bøger er forfattet af nøglepersoner 
i organisationens udvikling, altså aktører med en personlig interesse i, 
hvordan forholdene blev beskrevet og kommenteret. 
 Med Ida-Elisabeth Andersen og Dorrit Pedersens sociologiske beskriv-
elser får vi nye perspektiver på årenes gang. Vi får en indsigt i udviklingen 
af velfærdsstaten og det frivillige sociale arbejde. Vi ser, hvordan Ensomme 
Gamles Værn har haft indflydelse på udviklingen af plejeboliger og af om-
sorg og aktiviteter for ældre mennesker. Det historiske tilbageblik viser 
Ensomme Gamles Værns politiske indflydelse fra organisationens stiftelse i 
1910 frem til kommunernes overtagelse og drift af plejecentre fra 1960’erne 
og til etablering af Ældre Sagen i 1986. På det tidspunkt blev Ensomme 
Gamles Værn en fond, der i dag støtter og gennemfører forskning og 
sociale udviklingsprojekter til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed i 
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alderdommen, og med et særligt fokus på de mennesker, der har mindst 
socialt og økonomisk. 
 Forfatterne har flittigt siddet på bl.a. Det Kgl. Bibliotek og dykket ned i 
gamle tidsskrifter, årsberetninger og -regnskaber, avisartikler mv. Bl.a. har 
de støvet et par skandaler op! Dertil kommer deres inddragelse af andre 
organisationer og forfatteres dokumentation af samfundets udvikling fra 
starten af forrige århundrede og frem, som giver indholdet en vigtig, bredere 
horisont.
 De ”to damers frivillige virksomhed” er der kommet en klog og rigt 
illustreret bog ud af. Vi siger tusinde tak til forfatterne for deres enorme 
arbejde. 

God læselyst.

Marianne Lundsgaard Wégens, formand
Christine E. Swane, direktør
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Der er en verden til forskel mellem grundlægger pastor Hermann Kochs 
Ensomme Gamles Værn, som blev grundlagt i 1910, og den moderne 
udgave af Ensomme Gamles Værn, hvis udvikling begyndte omkring 1965 
og førte til, at EGV1 blev en storentreprenør inden for plejehjemsbyggeri 
i hele landet. Denne epoke varede frem til ændringer i fondslovgivningen 
i 1985, hvorefter EGV i 1986 etablerede Ældre Sagen som medlems- og 
ældrepolitisk organisation og i nogle år fortsatte under navnet Ældre 
Fonden. Ældre Fonden og Ældre Sagen blev formelt adskilt i 1998. I 2003 
skiftede Fonden navn til EGV Fonden, og senere fik den sit nuværende navn, 
Fonden Ensomme Gamles Værn.2 
 Denne bog beskriver og kommenterer udviklingen frem til år 2000, hvor 
fonden fik et nyt forskningsorienteret fokus på ensomhed i alderdommen, 
som det kendes i dag. Fondens aktiviteter efter år 2000 opsummeres blot 
kort og kan erfares via fondens hjemmeside, publikationer, konferencer mv.

De første halvtreds år 
Formålserklæringen i 1910 var at støtte alt arbejde for ubemidlede, 
ensomme gamle, særligt oprettelsen af små alderdomshjem. I 1912 tilføjedes 
”værdige og trængende gamle.” Ensomme Gamles Værn var fra starten en 
lille filantropisk organisation, båret af velmenende menneskers ønske om 
at bringe gamle mennesker ud af ensomhed, nød og isolation og berige og 
betrygge deres tilværelse. Vinterstuesangens første vers rummer meningen 
med det hele: 

1 EGV er en forkortelse af Ensomme Gamles Værn.
2 I bogen refereres til samtlige navne, afhængig af tid og kontekst.

Indledning
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mantraer kan siges at være Ensomme Gamles Værns bidrag til den ældrepleje, 
vi kender i dag.
 I 1964 kom der en lov, som fik afgørende betydning for udviklingen i de 
følgende 35 år. Det var den såkaldte omsorgslov, som betød, at der kunne søges 
offentlig støtte til omsorgsarbejde for gamle mennesker, og at dette arbejde 
kunne foregå i et samarbejde mellem kommuner og private organisationer. 
Loven medførte, at Ensomme Gamles Værn kunne samarbejde med 
kommuner over hele landet om at etablere og drive plejehjem – ikke kun i 
hovedstadsområdet som hidtil. Ensomme Gamles Værn sagde selvbevidst 
herom, at deres erfaringer med omsorgsarbejde gennem alle årene udgjorde 
en ekspertise, som kommunerne ikke selv havde, hvorfor de var afhængige 
af et godt samarbejde med Ensomme Gamles Værn.
 I 1965 udtalte Ensomme Gamles Værn, at fattigdommen blandt gamle 
nu var afskaffet, og i 1970 formulerede man en ny formålsparagraf, hvor 
fattigdom og trang blev skiftet ud med ”at hjælpe ældre mennesker til at 
klare sig selv længst og bedst muligt som livsglade og aktive medlemmer 
af samfundet i de boliger og det miljø, som de foretrækker, og at bidrage til 
at opfylde deres bolig- og plejebehov.” Her var ”gamle” blevet ”ældre,” man 
talte om ældrepolitik og ældreboligpolitik, og Ensomme Gamles Værn var 
langt fremme mht. planlægning af boliger til ældre, fx beskyttede boliger og 
kollektivhuse.4

 I perioden 1965 til omkring 1985 var EGV sammen med kommunerne 
således i front i professionalisering og effektivisering af omsorgsarbejdet på 
plejehjem og dagcentre. EGV havde flere tusinde ansatte over hele landet, 
dertil kom et stort antal frivillige og en stor administration i København. 
I denne periode var det ikke længere så nemt at rekruttere nye frivillige i 
arbejdet, bl.a. fordi der nu var stærke faggrupper og fagforeninger på området. 
Det filantropiske arbejde havde det heller ikke nemt. I medierne talte man 

4 Kollektivboliger var selvstændige ældreboliger, der var tilknyttet et område med fælles faciliteter.

”Tungt det er at sidde ene, 
tavs i Skyggen gemt 
som en enlig Fugl på Grene, 
find da Vejen frem  
til de Gamles Hjem.” 

Små alderdomshjem med eneværelser og bedre standard end de kommunale 
alderdomshjem var fokus for arbejdet – som derudover bestod i at organisere 
og støtte kulturelle og sociale fællesskaber, som mange gamle mennesker 
kunne deltage i.
 Indtil omkring 1965 hvilede Ensomme Gamles Værns økonomi, ud over 
det offentliges bidrag til alderdomshjemmenes drift, udelukkende på to store 
årlige indsamlinger samt på arv og gaver. Derudover byggede aktiviteterne på 
indtægter fra et omfattende frivilligt arbejde i bestyrelse, repræsentantskab, 
vinterstuer og andre arrangementer, som organisationen stod for. 

Fra midten af 1960’erne til årtusindeskiftet
Fra midten af 1960’erne udviklede Ensomme Gamles Værn sig fra at være en 
mindre filantropisk forening til at blive storentreprenør på ældreområdet.3 

Fra at være en mindre selvejende institution var der fra 1985, hvor en ny 
fondslovgivning trådte i kraft, tale om en hel EGV-familie, som omfattede en 
erhvervsdrivende fond, flere datterselskaber og en medlemsbaseret forening.
 Det var et mantra for grundlæggeren Hermann Koch, at ”det offentlige 
var bedst til forsorg – det private var bedst til omsorg.” Han forstod ”forsorg” 
som et minimum af materiel støtte i form af husly og mad. Mens ”omsorg” 
også omfattede at skabe glæde og øget velbefindende og at udvikle sociale og 
kulturelle fællesskaber. Det moderne Ensomme Gamles Værns tilsvarende 
mantraer var ”hjælp til selvhjælp” og ”længst muligt i eget hjem.” Begge  
 
3 Til illustration: Hvor Ensomme Gamles Værns omsætning i 1964 var på omkring en halv million  
 kroner, var den allerede i 1965 steget til det dobbelte, og denne udvikling fortsatte i de følgende år;  
 i 1982 viste driftsregnskabet en omsætning på 510 mio. kr. 
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har været dens forudsætning, lige fra loven om alderdomsunderstøttelsen i 
1891 og videre frem i det næste århundrede. 
 I fremstillingen har vi overvejende været henvist til kilder, der belyser 
Fonden Ensomme Gamles Værns historie ud fra organisationens egen selv-
forståelse (Årsberetninger, Staden Københavns Gamle, Ensomme Gamles  
Værn-årsskrifterne og bladet Otium, erindringsmateriale og festtaler fra 
bestyrelsesmedlemmer o.a.).
 For at få indblik i, hvordan Ensomme Gamles Værn blev forstået 
og set i sin tid igennem århundredet, har vi inddraget eksterne kilder fra 
samtiden, der kommenterer på fondens historie, fx avisartikler eller skrifter 
fra samarbejdspartnere mm. Fx har vi i Mediestream (online avisdatabase 
under Det Kgl. Bibliotek) søgt på navne på bestyrelsesmedlemmer og andre 
fremtrædende personer, som vi er stødt på i de interne kilder. Det har givet 
os informationer om personer og ”sager,” som vi ikke ville få kendskab til 
gennem organisationens egne udgivelser, som er støvsuget for omtale 
af ”bump på vejen” – som fx en bedragerisag i 1920’erne – samt kritik af 
organisationens arbejde ved forskellige lejligheder i perioden 1970-2000.
 Vi har søgt adgang til enkers og enlige kvinders ansøgninger om 
alderdomsunderstøttelse fra tiden omkring år 1900 i Københavns Kommune 
og ansøgninger om ophold på Vartov Hospital i samme periode for at belyse 
den praksis, der var gældende i datidens alderdomsforsørgelse og omsorg. 
Desværre var det ikke muligt at finde tilsvarende sager om beboerne på 
Ensomme Gamles Værns tre små alderdomshjem i København,5 men vi tror, 
at de skæbner, som vi mødte i kommunens og Vartovs sager, ikke var meget 
forskellige fra de gamle mennesker, der fik ophold på Ensomme Gamles 
Værns alderdomshjem i samme periode.
 Vi har søgt at finde livsfortællinger, erindringer o.l., der kunne belyse 
det at være gammel og omsorgen for de gamle gennem århundredet. Også 
her viste det sig desværre vanskeligt at finde skriftlige kilder i form af 

5 Ensomme Gamles Værns arkiver er desværre forsvundet gennem organisationens  
 sammenlægninger og flytninger gennem årene.

nedsættende om hattedamer, og EGV var udsat for flere ”shitstorme,” hvor 
organisationen fx blev kritiseret for at være udemokratisk og for at bruge 
offentlige midler til at gøre livet lettere for velbemidlede ældre.
 Fra slutningen af 1980’erne til omkring 2000 var der tale om noget af et 
forfaldsforløb i EGV. Det skyldtes især, at kommunerne nu selv var blevet så 
erfarne og professionelle, at de ikke længere havde brug for EGV’s hjælp til 
at drive plejehjemmene, så grundlaget for at drive virksomheden var ved at 
forsvinde. Desuden havde EGV mistet noget af sin legitimitet som velgørende 
forening, fordi navnet nu blev knyttet sammen med forretningsmæssige 
hensyn og de omtalte tilløb til skandaler. Og EGV-familiens forening Ældre 
Sagen, som blev oprettet i 1986, havde overtaget det folkelige grundlag for 
det, som Hermann Koch i sin tid kaldte Gamlesagen.
 Arbejdet med denne bog slutter omkring årtusindeskiftet, hvor 
afhændelsen af plejehjem til kommunerne var ved at være gennemført. 
Allersidst skitseres fondens nye æra, hvor arbejdet drejer sig om at være 
en forskningsorienteret humanitær fond, der uddeler midler til forskning, 
formidling og sociale projekter.

Om forfatternes arbejde og kildemateriale
Det har været en fornøjelse at forsøge at indfange og formidle den omfattende 
historie, som udspiller sig i en periode på over 100 år, fra ca. 1910 til i dag, 
hvor Fonden Ensomme Gamles Værn stadig bidrager til udvikling af den 
sociale indsats over for ensomme gamle mennesker. 
 Ensomme Gamles Værns indsats og hjælp til samfundets gamle 
mennesker gennem et helt århundrede kan ikke fortælles uden om den 
samtid, organisationen har været en del af. Vi har derfor forsøgt at anvende 
en form for perspektivveksling mellem Ensomme Gamles Værns mål, 
aktiviteter og organisation og den samtid, som organisationen har været en  
del af; herunder udviklingen af velfærdsstaten og de sociale forandringer, der 
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dagbøger, breve eller andet erindringsstof fra beboere på Ensomme Gamles  
Værns alderdomshjem, fra vinterstuernes brugere eller fra frivillige hjælpere 
eller ansatte fra tiden før 1960, der fortæller om det at være gammel. 
 Vi har interviewet tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer samt 
tidligere ansatte i EGV-koncernen.
 Desuden har vi søgt at finde relevant billedmateriale, der kan illustrere 
Ensomme Gamles Værns historie igennem hele perioden og præsentere 
tidsånd og levevilkår gennem århundredet.

Stifteren af Ensomme Gamles Værn, pastor Hermann Koch (1878-1941), 
voksede op på Vartov Hospital, hvor hans far var inspektør. Vartov var en af 
datidens finere ”lemmestiftelser” for de ”skikkelige fattige.” Under opvæksten 
var Koch blevet fortrolig med de gamle, der var ”indlagte” på Vartov, og med 
”stuekonerne,” datidens plejere, som ofte var uuddannede, fattige enker. 
Stuekonerne stod for opvartning og andre praktiske opgaver og boede under 
primitive forhold på stedet. Kochs forældre var kendt for at tage sig godt af 
de gamle ”lemmer,” så godt som det nu kunne lade sig gøre under de rammer 
og traditioner, der var for stiftelsen. Faderen skulle iflg. Koch have søgt at få 
afskaffet betegnelsen lemmer for de indlagte på Vartov, en betegnelse, som 
han mente, fratog de gamle deres værdighed. Det var også tanken om de 
gamles værdighed, der lå bag Kochs ønske nogle årtier senere om at give de 
gamle et eget hjem i deres ”livsaften.” En årlig basar havde været en værdsat 
begivenhed blandt de gamle på Vartov. Moderen havde taget initiativ til 
disse basarer, hvor de gamle kunne sælge, hvad de havde produceret i årets 
løb. Damer fra borgerskabet havde hjulpet til, når basaren skulle afholdes, 
og nogle af disse damer hjalp senere Koch med arbejdet for de gamles sag. 
N. F. S. Grundtvig havde været præst i Vartov Kirke fra 1839 til 1872. Han 
havde ud over at forkynde i kirken også været præst for de gamle, der 

Hermann Koch 
og de gamles sag

Maleri af Hermann Koch doneret til Vartov 
af Fonden Ensomme Gamles Værn, ukendt kunstner.
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boede på hospitalet. Præsten Grundtvig, som også var kendt som digter 
og højskolemand, havde præget stedets ånd og inspektørfamilien med sit 
livs- og menneskesyn. Da Koch som ung teologistuderende på 19 år fik 
mulighed for at besøge Askov Højskole, der som andre højskoler var præget 
af Grundtvigs tanker, greb han chancen. Anledningen var et nordisk stævne 
om Kalmarunionen. På stævnet mødte han en lys og optimistisk tilgang 
til tilværelsen, hvor fællesskab, samtale og fællessang var i centrum. Dette 
stævne blev for Koch en skelsættende oplevelse, som inspirerede ham til 
senere i livet at etablere fællesskaber og mødesteder for de gamle i form af 
vinterstuer, sommerhaver og landophold. 

Kochs blik for ensomme 
gamle i København 
Koch blev som 27-årig ansat som 
kateket ved Holmens Kirke, kort 
tid efter sin ordination. Kvarteret 
omkring kirken var ligesom resten af 
Københavns Indre By dengang meget 
tæt bebygget og befolket, og som led 
i sit arbejde kom Koch rundt i Indre 
Bys belastede kvarterer. Her mødte 
han mennesker, der var stærkt præget 
af fattigdom, og han følte trang til at 
gøre noget. I erindringerne fortæller 
han, at han kom ”... en del rundt hos 
Småfolk i Kvarteret omkring Nikolaj 
Tårn...  der var dengang ikke så lidt social Nød...  jeg havde på min Vej mødt 
Gamle, der led under Ensomhedens Forbandelse, arbejdsløse Mænd, lasede 
Børn... da slog det som et Lyn i mig, hvorfor ikke forsøge nu til Højtiden en 
Bevægelse, der tilsigter at skabe lysere Kår i fattige Hjem til Jul...  jeg havde 

Baggård i Adelgade 47, 1902, Københavns 
Museum.

den foregående Jul set nogle Studenter 
bringe Cigarkasser med Flagplakat ud 
i Byen, Resultatet havde været kum- 
merligt...  man måtte i højere grad kunne  
sætte Studenter i gang med sådant 
Arbejde. Jeg havde også ubetinget Tillid 
til Pressen som formidlende Faktor….”6

 Idéen om at bruge julen som 
anledning til at skabe en ”bevægelse” 
skulle snart blive til virkelighed. Koch  
opfordrede igennem Studenterhjem- 
mets presseudvalg i 1906 de studeren- 
de til at samle ind til fattige folks jul i  
København ved at opstille indsam-
lingsbøsser i Københavnske butikker.  
Dermed var der startet en tradition  

for Studenternes Juleindsamling. Man overlod til De Samvirkende Menig-
hedsplejer at formidle de indsamlede midler til rette vedkommende. 
 Efter at Koch i nogle år havde været en aktiv spiller i studenterarbejdet og 
en ledende kraft i studenternes indsamlinger og deres velgørenhedsarbejde, 
henvendte han sig til De Samvirkende Menighedsplejer i 1909 og foreslog, 
at man oprettede en ny stilling til ham med særligt ansvar for arbejdet for 
de gamle. Han blev ansat som ”Hjælpesekretær” og satte året efter gang i 
en række nye initiativer. Han arbejdede sammen med den nyligt skabte  
Damernes Hjælpeforening og Studenternes Sociale Sekretariat, som 
han selv havde stået fadder til. Et af hans initiativer var at afholde fester, 
hvor der kunne samles penge ind til fordel for de gamle. De frivillige, der 
servicerede de gamle og samlede penge ind, var overvejende kvinder, der var 
tilknyttet De Samvirkende Menighedsplejer, studentermiljøet og Damernes 
Hjælpeforening. 

6 Koch, 1980 [1934], s. 72.

Radering af kvarteret i Indre By i 
København, som Koch besøgte som 
hjælpepræst i 1906, Otium, 1985, 
jubilæumsnummer.
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Brud med De Samvirkende Menighedsplejer
Den første fest blev afholdt i marts 1910. Den blev annonceret som ”Damernes 
Årsfest for de Gamles Sag” og blev omtalt i flere aviser.7 Det fremgik, at bispinde 
Fog ville præsidere, og at der ville være broderibod, trikotagebod, bogbod, 
chokoladebod, restaurant, blomsterbod og roulette. 
 Efter festlighederne opstod der uoverensstemmelser inden for dame-
kredsen og mellem studenterne, Hermann Koch og De Samvirkende Menig- 
hedsplejer. Det endte med, at damekredsen blev splittet i to. En del af 
damerne i Damernes Hjælpeforening havde meddelt hovedbestyrelsen i 
De Samvirkende Menighedsplejer, at de ”måtte nedlægge deres Mandat, 
hvis de fortsat skulle arbejde under Pastor Koch.” 8 De mente ikke, at 
arrangementerne var et egentligt menighedsarbejde – i Jesu ånd – ligesom 
de mente, at der var for meget trængsel til aftensammenkomsterne, og at 
de blev holdt for sent på aftenen. Hovedbestyrelsen foreslog, at man løste 
problemet ved at lade dens medlemmer indtræde i ledelsen af Damernes 
Hjælpeforening. Dette ønskede Hermann Koch ikke. Han fratrådte herefter 
sin stilling som hjælpesekretær. Konflikten med ledelsen af De Samvirkende 
Menighedsplejer blev skærpet ved, at Koch samtidig meddelte, at indtægterne 
fra studenternes juleindsamling fremover ikke ville blive overdraget De 
Samvirkende Menighedsplejer til uddeling, men ville blive overdraget til 
enkelte lokale menighedsplejer.9 Dermed sluttede samarbejdet mellem Koch 
og De Samvirkende Menighedsplejer i en årrække. Det fremgår af en kort 
notits i De Samvirkende Menighedsplejers blad Stefanus, november 1910, at 
”Udvalget har herefter intet at gøre med de af Hr. Koch ledede Foretagender.”

Damer og studenter sammen om Ensomme Gamles Værn
Striden mellem Koch og menighedsplejerne skulle imidlertid ikke stille 
sig i vejen for arbejdet for Gamlesagen. Den 15. oktober 1910 besluttede 

7 København, 9. marts 1910; Den til Forsendelse med de kongelige Brevposter priviligerede  
 Berlingske politiske Avertissementstidende (1833-1935) 14. marts 1910. 
8 København, 25. oktober 1910.
9 Ibid.

Koch sammen med en større gruppe kvinder 
fra Damernes Hjælpeforening at oprette en ny 
forening, der skulle arbejde til gavn for de gamle: 
Ensomme Gamles Værn. En pressemeddelelse 
fra den 17. oktober 1910, som blev offentliggjort 
i flere aviser, angav, at ”der væsentlig på Grundlag 
af det Arbejde, som Damernes Hjælpeforening har 
udført til Bedste for Gamle – men uden som hidtil 
Forbindelse med De Samvirkende Menighedsplejer 
– er grundlagt en ny selvstændig Organisation.”
 En notits i bladet København fra den 20. 
oktober 1910 med overskriften ”Ensomme Gamles 
Værn – Damer og Studenter” anførte, at ”Damernes 
Hjælpeforening, der tæller ca. 100 Damer, som under 
Bispinde Fogs Ledelse er inddelt i forskellige Kredse 
her i Byen, har i Går sammen med Studenternes 

Sekretariat dannet en Forening under Navnet 
”Ensomme Gamles Værn”... Det er Medfølelsen med 

de gamle fattige Mennesker, der har ført Damerne og Studenterne sammen i et 
fælles Arbejde for at forbedre de Gamles Vilkår.”10

 Koch blev formand for den nye forening. Der var tale om et fællesskab 
af engagerede kvinder og mænd, og for mange af dem blev det et livslangt 
engagement i filantropisk arbejde. Den straks nedsatte bestyrelse var 
sammensat af aktive kvinder fra damekredsen samt forretningsmænd 
og akademikere. Fra damekredsen var det bispinde Fog, pastorinderne 
Hornbech og Kalkar, professorinde Grønlund, og fru Vera Irgens-Bergh, fru 
Kaptajn Jürs og frk. Anna Wandall. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var 
grosserer Einar Voigt, fuldmægtig i Københavns Magistrat, cand.jur. Aksel 

10 København, 20. oktober 1910.

Pressemeddelelse bragt i 
Dannebrog 16. oktober 
1910.
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W. Therp, cand.jur. Edmund Hall og sekretæren for Studenternes Vinterstuer 
for Gamle, stud. theol. J. H. Jørgensen. 
 Straks foreningen var dannet, allerede ugen efter, blev det annonceret 
i aviserne, og her opfordrede man bredt til at melde sig ind i foreningen 
som passive, bidragydende medlemmer. Bidraget var én krone om året. Der 
blev henvist til, at man kunne møde op i Citygade 19, hvor Studenternes 
Sociale Sekretariat havde til huse, eller man kunne henvende sig til en række 
af byens boghandlere, der ville modtage bidragene og medlemskaberne. Der 
står i annoncen, at ”Foreningen ønsker at støtte alt Arbejde for Gamle, særlig 
Oprettelse af små Hjem.” Annoncen var underskrevet af bestyrelsen.11 En 
anden aktivitet, der straks blev sat i gang og annonceredes i flere aviser i 
begyndelsen af november under foreningens navn, var en kirkefest i Vartov 
Kirke til støtte for de gamle og oprettelse af små hjem.12 Festen blev afholdt 
den 28. november 1910 og blev umiddelbart efter omtalt som en stor succes, 
”ved 8-tiden var Kirken fyldt til sidste Plads.”13

 Foreningen fik fra starten god pressedækning og tilslutning. Avisen 
København meddelte den 10. november, at ”Ensomme Gamles Værn allerede 
har modtaget Tilsagn om en Del testamentariske Gaver. Således har en 80-årig 
Lærerinde tilskrevet Bestyrelsen, at hun agter at testamentere Foreningen alle 
sine Ejendele.”

Flid, fokus og finansiering
Den nye forening fodrede pressen med meddelelser og annoncer i flere  
dagblade. Der var hyppige gentagelser af annoncer for støttefester, begiven-
heder og indsamlinger. I de første år var det helt overvejende Nationaltidende, 
Dannebrog og København, som man annoncerede i. Man annoncerede ikke 
i Socialdemokraten. Her blev der bragt korte notitser, som journalisterne 
havde skrevet baseret på Ensomme Gamles Værns pressemeddelelser. 

11 Nationaltidende, 31. oktober 1910.
12 Nationaltidende, 6. november 1910; Dagbladet København, 7. november 1910.
13 København, 29. november 1910.

Den 5. december annonceredes efter støtte til julen under overskriften ”Husk 
vort Arbejde til Julen – Bidrag modtages.”14  Studenternes Juleindsamling 
blev en tilbagevendende stor begivenhed, som bredte budskabet ud om de 
gamles sag. Fra 1913 annonceredes indsamlingen som et fælles initiativ fra 
Studenternes Sociale Sekretariat og Ensomme Gamles Værn. Bannere og 
indsamlingsbøsser var i butikkerne over alt i byen. 
 I april 1911 satte Koch på ny de gamles sag på dagsordenen ved at foreslå 
en såkaldt ”alderdomsdag” på linje med den populære børnehjælpsdag, 
sådan at man kunne samle ind til de gamle over hele landet. Forslaget blev 
bragt i de fleste af landets aviser.  
 Årlige tilbagevendende begivenheder, som årsfesten og sommerfesten i 
Grønnegården i Vartov, skulle også skabe opmærksomhed om sagen og var 
kærkomne anledninger til at samle penge ind til foreningens virksomhed. 
Sommerfesten for de gamle i Grønnegården samlede årligt flere tusinde gamle. 
Talerne var personer, der var kendt i offentligheden, ministre, forhenværende 
konseilspræsidenter, professorer, provster og kvindesagskvinder. Der var 
altid annonceret underholdende indslag med tidens populære kunstnere. 

14 Nationaltidende, 5. november 1910.

Studenternes juleind- 
samling til Ensomme 
Gamles Værn, 
Frederiksborggade, 
ca. 1930, Københavns 
Museum.
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Ligeledes blev der annonceret flittigt i ugerne før 
afholdelse af den første årsfest i marts 191115 i 
Wittmacks lokale; senere afholdtes årsfesterne i Odd 
Fellow Palæet og i Nimb. Der blev afholdt basar med 
salg af alskens produkter, der var udskænkning, 
thesalon og restauration. Der blev holdt taler af kendte 
mennesker, der enten havde en sag eller en position 
i samfundet, og som kunne fange et publikum. Eva 
Moltesen, som blev annonceret som taler ved den 
første årsfest, havde Koch mødt på det nordiske 
møde i 1897 på Askov Højskole, hvor hun som 
ung finsk folkeskolelærerinde, ifølge Koch, havde 
talt så ”menneskeligt, poesifyldt og simpelt” om det 
finske folks nød og strid.

15 Nationaltidende, 5. marts 1911.

Børnehjælpsdagen, skuespillerinde Oda Nielsen optræder som gårdsanger for at støtte 
indsamlingen, 1908, Københavns Museum.

Annonce for årsfesten, 
Nationaltidende,  
12. marts 1911.

Wittmacks lokale, 1913, Københavns Museum.16

Efter festen skrev aviserne om ”de Gamles Aften,” hvor der var mødt 700 
gamle op i det lokale, hvor ”Ungdommen ellers tumler sig i munter Dans.” Nu 
sås ”Hoved ved Hoved af gamle grånede Mennesker… pæne i Klæderne var de 
alle, men pyntet efter deres Alder i Hverdagslivets Grå.”17 I avisen Riget var der 
en notits, der fortalte, at man forventede, at den første årsfest ville indbringe 
3.000 kr., svarende til 195.000 kr. i 2019.18

 Det var en ihærdig ny organisation. Allerede 22. juni 1911 indviede 
Ensomme Gamles Værn det første af de små alderdomshjem til gamle 
mennesker, nemlig Christianshavnerhjemmet i Prinsessegade 49. Her kunne 
bo 18 gamle.
 Linjen blev tidligt lagt for foreningens virke: man gik bredt ud og talte de 
gamles sag og gjorde det muligt for mange at bidrage med et beskedent beløb. 
Studenterne og damekredsen lagde et stort arbejde i at afholde støttefester, 
hvor der både var underholdning, taler og andagter. Man afholdt årsfest, 

16 Holmens Kanal 17 (nu Havnegade 3). Havesalen med tre tjenere i Wittmacks Lokaler.  
 Nedbrudt 1913.
17 København, 28. marts 1911.
18 Beløb er her og videre i bogen omregnet til omtrentlig værdi i kr. i 2019.
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sommerfest og adskillige kirkefester, hvor 
man fik de gamle til at møde talstærkt op 
og dermed vise, at de glædede sig over, hvad 
der blev tilbudt dem. Man annoncerede 
til stadighed og brugte pressen til at gøre 
organisationen synlig og opfordrede ”alle til 
at støtte” Studenternes Sociale Sekretariat 
og Ensomme Gamles Værns virksomheder 
for ”De Gamle.”19

 I 1912 fik man de første vedtægter. Her blev det konkretiseret, at man 
ville støtte de gamle ved at oprette mindre alderdomshjem. Man vedkendte 
sig, at man ledte foreningen i kristelig ånd, men at ”man støtter værdige og 
trængende Gamle uden hensyn til Religion, Stand og Livsbeskæftigelse.” Det 
blev også stadfæstet, at foreningen havde en selvsupplerende bestyrelse. I 
årsberetningen for 1914 udfoldedes foreningens virke yderligere: ”Foruden 
den centrale Opgave at oprette Hjem for Gamle har Foreningen arbejdet for 
på forskellig vis at sprede lidt Lys over de Gamles ensomme Tilværelse, dels 
ved Afholdelse af Skovture, dels ved gentagne Gange i Årets Løb at foranstalte 
Sammenkomster af forskellig Art – endelig ved Juleuddeling af 5 kr. Portioner 
til Gamle.”
 Fra starten insisterede man på, at de gamles sag var en upolitisk sag. 
Sagen handlede om ”naturlig menneskekærlighed og humanitet.”  Man så 
sig selv som et supplement til den offentlige forsorg på den måde, at ”den 
offentlige Forsorg kan lægge Rammerne til Rette, Ensomme Gamles Værn kan 
bidrage med at tilføre det Ånd og Hjerte.” Det, mente man, bedst blev gjort af 
det private initiativ. Man isolerede sig ikke fra kommunens og statens mænd,  
men gjorde, hvad man kunne, for at vinde forståelse hos magtens elite for de 
gamles sag.

19 Illustrationen viser en annonce med en af de talrige opfordringer til at støtte indsatsen for de gamle  
 og gøre opmærksom på aktiviteterne. Annoncen optræder løbende i København i 1913.

Små hjem til de gamle – ikke anstalter
Fra starten havde Koch og bestyrelsen i Ensomme Gamles Værn ønsket at 
skabe små hjem til de gamle. Dette skulle blive en central del af organisationens 
virksomhed i de næste 80 år. 
 Loven om alderdomsunderstøttelse fra 1891 havde åbnet muligheden for, 
at også private organisationer kunne tilbyde gamle ophold på alderdomshjem 
mod betaling af den understøttelse, som de gamle havde fået bevilget efter 
ansøgning hos kommunen. Dette betød, at Ensomme Gamles Værn kunne 
åbne tre mindre alderdomshjem i 1911, 1912 og 1915. Beboerne havde eget 
værelse og kunne medbringe egne møbler. Der hørte have til, som man 
kunne nusse rundt i. Der blev lagt vægt på, at der var en hjemlig atmosfære.
 Ensomme Gamles Værns opgave var som nævnt at ”arbejde for ube-
midlede ensomme gamle,” de støttede ”værdigt trængende,” ”uden hensyn 
til religion, stand og livsbeskæftigelse,” samme personkreds som loven om  
alderdomsunderstøttelsen rettede sig mod. Hvor kommunens hjem til de  
værdigt trængende skulle modtage såvel de relativt friske som de pleje-
krævende gamle, så var Ensomme Gamles Værn som en filantropisk organi-
sation mere frit stillet og valgte at oprette hjem, der var forbeholdt de friske 
gamle. 
 Ensomme Gamles Værns ca. 50 pladser kunne kun imødekomme 
en meget begrænset gruppe blandt de gamle, der i de første tiår efter 
århundredeskiftet havde behov for et ophold med forplejning. Men selv om 
Ensomme Gamles Værns tre små hjem kun var en lille brik i det samlede 
billede, så har de udfyldt en rolle gennem eksemplets magt: de har skilt sig 
ud som eksempel på hjemlighed og trivsel. De tre hjem satte en standard 
for alderdomshjemmene, som lå langt over, hvad man kunne tilbyde i 
kommunalt regi. Dette var givetvis en del af formålet: at insistere på værdige 
rammer for de gamle i den tid, de havde tilbage – og at vise offentligheden 
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og det politiske system, hvad en værdig alderdom var. 
 Med tiden vandt den tanke hævd, at alle gamle skulle have mulighed 
for et hjem, som de kunne kalde deres eget. Socialreformen i 1933 åbnede 
for plejeboliger til gamle med en langt højere standard, end man hidtil 
havde set, med en- eller tosengsstuer. I slutningen af 1930’erne blev der givet 
tilskud fra staten til bygning af aldersrenteboliger til ældre uden behov for 
pleje. I 1950’erne blev der bygget 5.700 aldersrenteboliger i København. 
Nu begyndte velfærdsstaten at tage over fra de filantropiske foreninger, og 
forskellene i standarderne mellem de private og de offentlige hjem til de 
gamle udviskedes.

Hvad var det for en verden, som Hermann Koch levede i, og som inspirerede 
ham til at bygge små hjem til de gamle – og som åbnede muligheden for det? 
Det var en verden og en samtid, der var præget af opbrud i livsformer og 
store sociale forandringer. 

Den store indvandring fra land til by
I det 19. århundrede var der i Danmark sket store forandringer i livsvilkår 
og levevis, som indvarslede det moderne samfund. Traditionsbårne 
arbejds- og levefællesskaber som slægt, bo- og arbejdsfællesskaber, nabo- 
og landsbyfællesskaber havde været under opbrud. Gamle autoriteter og 
livsformer mistede terræn. Bl.a. stavnsbåndets ophævelse og større frihed 
til at drive næring i byerne førte i den anden halvdel af 1800-tallet til store 
ændringer i befolkningens bo- og flyttemønster. Vandringen fra land til 
by blev et af de mest markante træk i 1800-tallets befolkningshistorie, og 
bybefolkningen fordobledes fra 1800 til 1900 med hovedstaden som det 

Amerikabådens 
afgang fra 
Frihavnen, 1907, 
Københavns 
Stadsarkiv.

De overflødige kvinder



32 33

store trækplaster. Og dette til trods for, at hovedstadens yngre mennesker 
også var i opbrud og havde forladt deres fødested fra midten af 1800-tallet og 
frem. I 1880 havde således mere end hver femte, der var født i hovedstaden, 
forladt byen.20 Heraf var nogle udvandret til Amerika eller andre fjerne mål 
for at søge lykken og få et udkomme. 
 Den store tilflytning til byerne var især intens omkring århundredeskiftet. 
I 1901 boede der 400.000 mennesker i København, i 1911 var tallet steget til 
559.000. I hovedstaden blev der bygget nye kvarterer uden for voldene, så 
der blev plads til tilflyttere. Man byggede i højden, man byggede ”kaserner.” 
Halvdelen af ejendommene i København var på over fem etager omkring 
århundredeskiftet, og man boede tæt – med omkring fem gange så mange 
pr. ejendom som i provinsbyerne.21 
 Afvandringen fra landbruget skabte sammen med industriens vækst 
grundlaget for dannelsen af en by-arbejderklasse. Det var i stor udstrækning 
husmænd, daglejere og tjenestefolk (karle og piger), der ikke længere kunne 
tjene til dagen og vejen på 
landet. I byerne udgjorde 
kvinderne flertallet af de  
indvandrede fra landet, 
og de kvinder, der flyttede  
fra land til by i den sidste 
halvdel af 1800-tallet, er-
nærede sig typisk som ty-
ende. ”Størstedelen af den 
nuværende Tyendeklasse 
består af Indvandrere.”22  

20 Danmarks Statistik, 1915.
21 Danmarks Statistik, 1915.
22 Rubin, 1894, s. 10.

Kvindelige arbejdere ved Nordisk Kabel og tråd, 1908, 
Københavns Museum.

De afløste kvinderne fra de københavnske småhjem, der tidligere blev 
tjenestepiger, og som, hvis de ikke blev forsørget af en mand, ved århundredets 
begyndelse nu forsørgede sig som fabriksarbejdersker, rengøringskoner, 
syersker, daglejere, ekspeditricer, kasserersker i forretninger mm. 
 Samtidig så man allerede ved århundredeskiftet tegn på, at tyendeklassen 
var for nedadgående. Færre husstande beskæftigede fast tyende, og 
tyendeklassen holdt ikke trit med tilvæksten i befolkningen i København. 
Den nye, voksende industri skabte en klasse af løst ansatte, hvor såvel 
mænd som kvinder arbejdede på usikre vilkår. Tilflytterne havde oftest 
daglejerlignende arbejdsforhold, afløst af perioder uden arbejde. Man talte 
om ”tilflytterfattigdom på broerne… en verden af fattig og ensom almue.”23

 Gustav Bang (1871-1915), historiker og socialist, levede samtidigt 
med Hermann Koch og var som Koch optaget af tidens sociale nød. 
Han arbejdede som journalist på avisen Socialdemokraten og skrev om 
ulighederne i datidens klassedelte samfund i København og om, hvordan 
forskellene i sygelighed og dødelighed var forbundet med livsvilkårene. 
”For hver Gang der dør 100 i de Kvarterer, hvor Borgerskabet dør, så dør der 
148 i de fattigere Bydele, og 156 i de allerfattigste... Tuberkulose stjæler flere 
Fattige end Rige.” 24 Han skrev om, hvor svært det var for tilflytterne og for 
arbejderklassen i det hele taget at få et fast udkomme; således var 40% af 
de fattigunderstøttede mænd i København i 1908 tilflyttere, heraf halvdelen 
fra landdistrikterne. De fattigunderstøttede kom fra arbejderklassen; 
landarbejdere, faglærte, arbejdsmænd, handelsmedhjælpere og tyende 
udgjorde 80% af fattiglemmerne. 
 I knap en tredjedel af familierne i arbejderklassen var kvinden 
hovedforsørger. Enkerne udgjorde en stor gruppe blandt de selvforsørgende 
kvinder. Bang undersøgte, hvad enkerne arbejdede med. Af de knap 
27.000 enker, der omkring århundredeskiftet boede i København og på 
 
23 Koch, 1980 [1934], Forordet.
24 Bang, 1915, s. 39-43.
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Rengøringskoner ved Sporvognsremisen i Allégade 20, ca. 1920, Frederiksberg Stadsarkiv.

Frederiksberg, var knap 8.000 forsørget af egne midler eller legater, 2.000 
levede af fattighjælp eller alderdomsunderstøttelse. Knap 4.000 arbejdede som 
daglejere i industrien, mange af dem som syersker, tobaksarbejdere, væversker 
o.a., 3.000 arbejdede som rengøringskoner.25 Kvinderne blev ikke skånet på 
datidens arbejdsmarked. De måtte ofte varetage groft, tungt og farligt arbejde.

Fattige gamle overladt til nåden
Uforsørgede enker og ugifte kvinder var i tiden en yderst ringe stillet 
befolkningsgruppe, ikke alene i den fattige del af befolkningen, men også 
i borgerskabet. Det vidner bl.a. den lange række af stiftelser, friboliger og 
legater fra tiden om.26 Kvinderne overlevede typisk mændene med mange 
år. I tiden fra 1900 til 1920 var mænds middellevetid 55 år, kvinders 59 år. 
Dette viste sig også ved, at der var flere enker og ugifte gamle jomfruer end 
enkemænd og ungkarle. I 1901 udgjorde kvinder på 60 år og derover knap 
10% af københavnerne, mændene i samme alder udgjorde kun 6%. Man 
talte om ”de overflødige Kvinder.”27 
 Men også i denne sammenhæng var der tale om klasseforskelle, idet 
ægteskaberne i overklassen holdt længere end i arbejderklassen, fordi – som  
Bang påpegede – mænd i arbejderklassen døde tidligere end i overklassen. 
Uden mandens pension, private velgørere eller egne midler var det et stort  
problem for ”de overflødige,” hvordan de skulle forsørge sig selv i alder-
dommen, når kræfterne slap op, og de ikke længere kunne klare det hårde  
arbejde i fx industrien eller vaskerierne. For at få adgang til alderdoms-
understøttelse som 60-årig skulle man de sidste 10 år forinden have holdt sig  
fri af fattighjælpen. Bang pegede på paradokset, at andelen på fattighjælp 
faldt med stigende alder.28 Dette skyldtes i følge Bang dels, at børnene var fra 
hånden, dels at man fra 50-årsalderen søgte at frigøre sig fra fattighjælp for 
ikke at forspilde retten til alderdomsunderstøttelse. De gamle uforsørgede 

25 Ibid. s. 23-26.
26 Wingender et al. 1994.
27 Laneth, 2015.
28 Bang, 1915, s. 23-26.
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kvinder måtte klare sig med forefaldende arbejde, hvis de skulle undgå 
fattighjælpen, og således – hvis de fortsat formåede det – sælge brød, sortere 
klude, sy eller vaske for andre, passe haver eller passe syge i private hjem. 
 Forholdene i arbejderklassen og i de fattige bydele var i datiden præget 
af usikre og usunde levevilkår, af fattigdom og arbejdsløshed, og der var kun 
ringe overskud til at tage sig af de syge og gamle i familie og naboskab, de 
”var overladt til Nåden.”29  
 Sådan var det for Camilla Vilhelmine Svendsen, der var født i 1833. Hun 
havde aldrig været gift og havde forsørget sig selv ved at gøre tjeneste med 
huslige opgaver i Kronprinsesse Louises Asyl.30

Hun boede alene i lægeforeningens boliger, fra hun var 39 år gammel, 
og til hun døde. Da hun er 60 år gammel i 1893, ansøger hun om 
alderdomsunderstøttelse hos kommunen, fordi hun ikke længere kan 
tjene penge nok selv. Hun oplyser, at hun har en ”tilfældig Fortjeneste, 
snart ved lidt Strikning, snart ved lidt Husgerning. Hun har tjent fra tre til 
fem Kroner månedligt og til dels også tjent Kosten, men har ingen Formue 
at trække på.” Hun siger, ”hvad der i særdeleshed er og bliver mig mere 
og mere umuligt er at skaffe min Husleje. Min Tunghørhed tager mere  
og mere til, og gør det stadig vanskeligere for mig at få fat i lidt 
Fortjeneste. Når jeg ikke har lidt Arbejde ud over Husgerning, har 
jeg jo heller intet til Livets Ophold.” Hun indstilles til seks kroner om 
måneden. I de efterfølgende år tager svækkelsen til, og hun ansøger om  
øget støtte, hvilket hun får, 10 kroner om måneden i 1899 (ca. 700 kr.),  

29 Laneth, 2011, s. 21.
30 ”Kronprinsesse Louises Asyl ved Lægeforeningens Boliger, Østerbrogade 57 A, er en børnehave (asyl)  
 oprettet 14. september 1871. Lægeforeningens Boliger, nu kaldet Brumleby, fik først sent en børne- 
 have, fordi bestyrelsen var afskrækket af dårlige erfaringer med en uforudsigelig økonomi for sådanne 
 institutioner. Men i forbindelse med bygningen af Brumlebys sidste to blokke, blok N og O, blev et  
 børneasyl anlagt i Blok N og var fra begyndelsen for lille. Det kunne rumme 250 børn, og Brumleby  
 havde da 400 børn under den skolepligtige alder.” Jf. Wikipedia om Kronprinsesse Louises Asyl.

 
16 kroner i 1906 (ca. 1.100 kr.) og 22 kroner i 1911 (ca. 1.400 kr.).
 Hun var dog ikke uden mennesker, der ville hende det godt. Der er 
i sagen noteret en anbefaling af Camilla Svendsen fra Fru M. Krebs, 
forhenværende bestyrerinde af Kronprinsesse Louises Asyl. 
 ”Som Alderen mere og mere gør sig gældende, er det umuligt for 
Ansøgerinden at fortjene lidt til Hjælp til Livets Ophold. Jeg har kendt 
Camilla Svendsen i 34 år. Jeg ved, hun har været et ualmindeligt 
flittigt og nøjsomt Menneske, der har fortjent at have det sorgfrit i 
den høje Alder. Jeg tillader mig at anbefale hende varmt. Ærbødigst 
Fru M. Krebs.”
 Da Camilla Svendsen bliver 81 år, søger hun igen en forøgelse af 
støtten med begrundelse i alderdomssvaghed og forværret tunghørhed, 
så ”jeg næppe kan hjælpe mig selv.” Hun klager over svimmelhed og 
svagt syn. Hun er helt uden erhverv, men kan selv udføre lidt husgerning 
hjemme. Om vinteren får hun noget madhjælp fra Kronprinsesse 
Louises Asyl. Hun har de seneste to år fået bevilget 50 kroner årligt 
fra Borgervennen af 1788. Hun tildeles også forhøjelse af støtten fra 
kommunen i 1915. Hun dør som 82-årig i 1915 efter en kortvarig 
indlæggelse på St. Johannes Stiftelsen. Hospitalet noterer sig, at hun 
efterlader sig ”et par Øreringe, en Særk og to Trøjer.” (”Værdiløst,” 
noteres det i sagen). Begravelsen bekostes af broderdatterens mand, 
handelsgartner Abildskov.31 

31 Magistratens 3. afdelings arkiv, 1892-1895.
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Man havde op igennem 1800-tallet arbejdet på at skelne skarpt mellem to 
grupper af fattige. Der var på den ene side de ”uværdige trængende,” som man 
mente, var ”moralsk faldne” – dem, der ikke ville arbejde eller på anden måde 
forsætligt forsømte at forsørge sig og sine. På den anden side var de ”værdige 
trængende,” som uden egen skyld var uden forsørgelse. Man tilstræbte at holde 
de to grupper af fattige adskilt fra hinanden og behandlede dem forskelligt: 
”Den manglende opdeling mellem værdige og uværdige trængende medførte, at 
den moralske fordærvelse bredte sig til de værdige trængende. Dette skulle undgås 
ved en fysisk adskillelse af de ”Værdigere og de Uværdige.”32 

 Mens de ”moralsk faldne” hørte til under det offentlige fattigvæsen, så 
søgte man især i København at lade de filantropiske organisationer tage 
sig af de værdigt trængende. De skulle kun have midlertidig hjælp, idet de 
inden for kort tid skulle genrejses til ”at bestå ved egne kræfter” (jf. senere 
”selvhjælpsprincippet”). I København havde man en fattigborgmester i 
slutningen af 1800-tallet, som gik aktivt ind for, at det offentlige fattigvæsen 
og den filantropiske Københavns Understøttelsesforening kom til at arbejde 
efter fælles regler, men med en klar arbejdsdeling. Kommunen skulle tage sig 
af de uværdige og have et opdragende og længerevarende sigte. Københavns 
Understøttelsesforening skulle give midlertidig hjælp til de værdigt 
trængende, som man forventede, snart kunne klare sig selv.
 Med opbruddet fra land til by og opløsning af de slægtsbundne 
aftægtsformer var forsørgelsen af syge og gamle, de uarbejdsføre, i stigende 
grad blevet en udfordring for fattig- og understøttelsesvæsenet. Man 
kunne ikke forvente, at syge og gamle efter en midlertidig hjælp kunne  
 

32 Nørgård, 2017, s. 224.

Værdigt og uværdigt trængendeDer var mange som Camilla Svendsen, der i tiden omkring århundredeskiftet 
som svækket, syg og gammel var overladt til sig selv – til nåden og en 
begrænset understøttelse. Tiden kaldte på nye former for fællesskaber, når 
familie, slægt og naboskaber ikke længere kunne tage hånd om deres gamle, 
og på nye sociale løsninger på en række områder, herunder forsørgelse, 
omsorg og pleje af syge og gamle.
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”bestå igen ved egne Kræfter.” Alligevel var de i princippet henvist til det 
offentlige fattigvæsen, selv om Københavns Understøttelsesforening gjorde 
en undtagelse over for denne gruppe i en periode. Det blev dog en for 
stor økonomisk udfordring for filantropien. Især var det en udfordring i 
København med den store tilstrømning af tilflyttere fra landet og fra ud-
landet af mennesker, der havde forladt deres slægt og familie og skulle 
forsørge sig selv som løsarbejdere.  

Almindelig Hospital – lemmestiftelse for borgere af  
”anden Klasse”
For dem, der havde måttet ty til fattighjælpen i kortere eller længere tid, 
var Almindelig Hospital det sted, hvor man kunne få ophold, når man pga. 
alderdomssvækkelse eller længerevarende sygdom ikke længere kunne sørge 

 

 
 
for sig selv. Almindelig Hospital havde været Københavns største kommunale 
anstalt til fattige, syge, gamle og handicappede mennesker.33 
 Indtil 1892 havde lemmestiftelsen gennem 125 år haft til huse i Amalie-
gade, hvor der havde været plads til 1.200 fattiglemmer og et personale på 120 
personer. 556 kvinder var fordelt på 35 stuer, 363 mænd på 21 stuer. Stuerne 
var oplyst af olielamper og udstyret med meget primitive vaskeindretninger, 
og på hver stue stod en klosetspand. Der fandtes ingen særskilte opholds- 
eller spisestuer, og der var begrænsede muligheder for at bevæge sig uden 
for stiftelsen. Udgangsforbuddet lempedes dog efterhånden. Det var her, at 
”borgere af anden Klasse, fattiglemmerne” kunne søge ophold. Her måtte 
”lemmerne” dele stue med op til 20 andre. Sengen var det eneste privatliv.

33 Jørgensen, 1969.

Fattiglemmer ved Almindelig Hospital, 1890, Københavns Museum.

Stue på Almindelig Hospital, 1885, Københavns Museum.
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Vartov – en stiftelse til de ”Værdigt Trængende” 
Vartov Hospital34 var delvist privat finansieret og overvejende forbeholdt 
gamle, der blev anbefalet af velestimerede standspersoner. Man husede 
omkring 500 lemmer. Velstående slægter disponerede over en væsentlig 
andel af sengene. De kunne midlertidigt overdrage ”Belæggelsesretten” til 
andre familier.35 Hvis sengene stod tomme, kunne magistraten disponere 
 over dem. 

De ”indlagte” på Vartov var almindeligvis gamle ”skikkelige fattige,” der, 
selv om de ikke længere kunne klare tilværelsen på egen hånd, var relativt 
friske, når de flyttede ind. Hvis man vurderede, at de var plejekrævende 
ved ansøgning, blev de nægtet indflytning. De gamle på Vartov havde 
typisk haft en position i samfundet, som gjorde det muligt at leve på andres 
gode vilje i alderdommen; det kunne være ugifte familiemedlemmer, som 
der skulle sørges for, eller ældre tjenestefolk der fik en plads som tak for 

34 ”Hospital (latin) er egentlig et sted, hvor de, der trænger til hjælp, kan optages. Ordet er derfor  
 benyttet dels om lemmestiftelser, dels om sygehuse, således i Tyskland, mens man i Frankrig i   
 reglen bruger hospices om de første, hopitaux om de sidste. I Danmark og Norge benyttedes hospital  
 i gamle dage kun om lemmestiftelser, senere derimod kun om sygehuse med undtagelse af, at  
 få gamle lemmestiftelser, som Vartov Hospital og Slagelse Hospital, beholdt deres gamle navn.” Jf. 
 Wikipedia om hospital.
35 ”Ved Erklæring, dat. Rom 12/5-1875, har Prinsesse Adelaide Pignatelli Ruffo, født David,  
 overdraget sin belæggelsesret m.H.t. Gersons senge No 2 og No 4 til Herre Lensgreve F. V.  
 Dannemand og Hustru og efter deres Død til Besidderne af Aastrup. Dette er af Mag(magistraten)  
 dog kun erkjendt som gældende i Prinsessens Levetid. V. P. 1106/75. 1892 Belagt af det ”grevelige  
 Dannemandske Stift” som Besidder af Hovedgaarden Aastrup efter Grevinde og Grev Dannemands  
 Død V.P. 433/91. Næste vakance V. P. 204, belagt af Maleren Pietro Krohns Hustru, Emelia Juliane,  
 f. Bull.” Fra ”Fortegnelse over de af Private oprettede Senge i Vartov Hospital,” Københavns  
 Stadsarkiv, Mandtaller 1686-1934.

trofast tjeneste.36 Nogle havde tjent deres herskab i 25-40 år. Uanset den 
relativt gunstige position, som beboerne på Vartov havde, sammenlignet med 
fattighusets lemmer, så var der ikke megen plads til privatliv under opholdet. 
Beboerne på Vartov måtte sove og opholde sig flere i samme rum, bortset fra 
de få, der havde eneværelse. På sovesalen, som også var fælles opholdsstue, var 
adskillelsen mellem beboerne markeret med et lagen. Ligeledes var det private 
bohave begrænset af den sparsomme plads, som var tildelt den enkelte beboer, 
og af den sparsomme indtægt, der kunne komme beboerne til gode. 
 Enker og ugifte kvinder fyldte i ansøgerkredsen til ”indlæggelse” på 
Vartov. Nogle søgte ind, mens de var i 50’erne, andre i 60’erne, nogle var over 
70 år. De fleste havde søgt at ernære sig selv, til helbredet svigtede. De var 
uden formue eller opsparing. Nogle fik midler fra understøttelsesforeningen, 
andre fra forskellige private legater eller familien. Fælles for ansøgerne var, at 
de havde undgået fattighjælpen og blev anset for at være værdigt trængende.  
 

36 https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/hospitaler-og-fattiggarde/vartov tilgået  
 13. august 2020.

Fællesstue på Vartov, omkring 1900, EGV 100 år – fra ensomhed til fællesskab, Jubilæumsskrift 
2010.
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Mange havde mistet deres børn tidligt. Det var ikke usædvanligt, at forældre 
(mødre) overlevede selv store børneflokke. Ligesom ugifte kvinder måtte 
enker ty til hjælp fra søskende eller fjernere familie, hvis ikke hos tidligere 
herskab. Om nogle nævnes, at de ”spiser hos flere familier.”
 De kvindelige ansøgere skulle redegøre for, hvordan de havde ernæret 
sig før og efter deres eventuelle ægteskab. Vask, strygning, rengøring, syning, 
vågekone, sygepleje, opsynskone, værelsesudlejning, husgerning, tjene som 
pige i huset og husbestyrerinde var, hvad kvinderne typisk nævnte som deres 
levevej som selvforsørgende. Enkelte havde haft ”borgerskab,” dvs. ret til at 
drive handel i mindre målestok, men de færreste havde kunnet betale skat, 
så lav indtjening havde de haft. Faderens og ægtemandens erhverv blev altid 
noteret i kvindernes ansøgninger. For at komme i betragtning til et ophold 
skulle ansøgningen attesteres og anbefales af borgere i København, som 
typisk var fra embedsstanden eller velstillede købmænd. Nogle ansøgere 
blev afvist med begrundelsen, ”hun er for svag til at flytte ind.” 

Tre kvinders indlæggelse i slutningen af 1880’erne
De følgende tre historier er eksempler på ældre enlige kvinder i 
København, enker eller ugifte, der i alderdommen ikke kunne ernære sig 
selv og opretholde egen bolig, og som derfor søgte indlæggelse på Vartov 
Hospital, som lå tæt på Rådhuspladsen, dengang i udkanten af byen.  
 De tre ansøgninger er samtidige med Hermann Kochs barndomsår på 
Vartov.37 

Marie Lange søgte i 1888 om indlæggelse på Vartov. Hun var da 
69 år. Hun var datter af en lods ved Odense Fjord og havde været 
gift med en forpagter på Fyn, som senere ejede en mindre gård ved 
Holbæk. Hun blev enke som 39-årig efter at have fået 13 børn.

37 De tre ansøgninger er refereret fra en digitaliseret protokol over Vartovs ”ansøgninger med   
 alfabetisk register 1836-1920,” som er tilgængelig på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.

Da hun ansøgte om indlæggelse, levede kun tre af børnene, som alle 
var ubemidlede. Da hun var 45 år gammel (i 1864) kom hun til at 
arbejde som sygeplejerske på Militærhospitalet i Rigensgade, senere 
arbejdede hun på kommunehospitalet, og de sidste 12 år inden 
ansøgningen havde hun arbejdet privat. Hun havde haft borgerskab 
på mel- og grynhandel. Hun havde fået Arveprinsesse Carolines legat 
for sygeplejersker på 100 kr. (ca. 8.000 kr.). Hun var anbefalet af flere 
professorer, en læge og en overretsprokurator. 
 Marie Lange døde som 86-årig i 1905 på Vartov. Hendes bo blev 
registreret, og det indeholdt et klædeskab, en kommode, to stole, et 
bord, to dyner, to puder, gangklæder og linned til en samlet værdi af 
36 kr. (2.466 kr.).

I 1882 ansøgte Christiane Charlotte Ulrikke Lorenzen om ind-
læggelse på Vartov. Hun var da 75 år. Hun boede i Klosterstræde på 
kvisten. Hun var datter af en advokat i overlandsretten i Slesvig, som 

Rådhuspladsen med Vartov i baggrunden til venstre, 1893, Københavns Museum.
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døde, da hun var seks år, og hun boede så hos sin mor, indtil hun var 18 
år. Hun fik tjeneste hos boghandler Henninghausen, hvor hun var i 33 
år, da familien uddøde. Siden da havde hun levet alene og var forblevet 
ugift. Hendes udkomme var 200 kr. årligt efter boghandleren og 20 kr. i 
livrente. Hendes ansøgning attesteredes af en læge og en inspektør. Hun 
anbefales til snarlig optagelse af Understøttelsesforeningen og indlægges 
i 1883, 76 år gammel.

Sidsel Elisabeth Hansen, 68 år, boende Vingårdsstræde 23 på 
kvisten, søgte indlæggelse i 1888. Hun havde været gift to gange, 
sidst med snedkermester H, fra hvem hun havde levet adskilt 
siden 1870 ”på grund af Mandens Brutalitet.” Da var hun 50 år 
gammel. Hun havde siden ernæret sig ved vask og strygning, men 
”Arbejdsevnen er i den sidste Tid taget stærkt af.” Hun havde en 
søn på 32 år, der var omrejsende skuespiller. Hendes ansøgning 
attesteredes af en modehandler og en manufakturhandler. Hun blev 
indlagt i 1890.

Lov om alderdomsunderstøttelse i 1891
Loven om alderdomsunderstøttelse blev vedtaget 9. april 1891. Loven 
havde været længe undervejs, da der havde været modstand fra Regeringen 
Estrup, som regerede mod Folketingets flertal. Loven var et forsøg på at 
løse den udfordring, at man manglede et varigt forsørgelsesgrundlag til de 
værdigt trængende gamle, som ikke havde fattighjælpens stempel på sig. 

En anden udfordring, som loven skulle løse, var at undgå at sende de syge 
gamle på fattiggården eller lemmestiftelsen, hvis de ikke længere kunne 
bo for sig selv eller hos familien på aftægt. Man manglede steder, hvor de 
værdigt trængende kunne opholde sig og få føden. Et andet tiltag, som 
skulle unddrage de syge eller gamle fra fattigvæsenet, var sygekasserne. 
I 1892 vedtog man en lov om statsanerkendte sygekasser, som gjorde, at  
man kunne få noget understøttelse ved sygdom, som ikke havde fattig-
hjælpsvirkning.38 Det blev også lettere at få eftergivet fattighjælp. Det var 
vigtige skridt henimod en humanisering af fattighjælpen.
 Med 1891-loven kunne gamle over 60 år, som ikke havde modtaget 
fattighjælp de sidste 10 år, ansøge om alderdomsunderstøttelse som 
en varig ydelse. Understøttelsen blev givet efter en nærmere vurdering. 
Men loven rummede også den mulighed, at kommunen kunne tilbyde de 
gamle et varigt ophold på et alderdomshjem med kost og logi i stedet for 
at udbetale alderdomsunderstøttelsen. Loven om alderdomsunderstøttelse 
gav også private foreninger mulighed for at tilbyde ældre, der havde 
fået tildelt alderdomsunderstøttelse, et hjemligt ophold, finansieret af 
alderdomsunderstøttelsen. Det var denne mulighed, som Ensomme 
Gamles Værn udnyttede 20 år senere, da de etablerede de første små hjem.

To kvindelige kandidater til understøttelse
Hovedparten af de første ansøgere om alderdomsunderstøttelse var enker 
eller ugifte kvinder, der af helbredsmæssige grunde ikke længere kunne 
klare egen forsørgelse. Nedenstående eksempler på sådanne ansøgere er fra 
Københavns Kommunes magistrat. 

38 ”Fattighjælpens Virkning er forskellige Indskrænkninger i den understøttedes Retsstilling. Den, der har  
 modtaget Fat tighjælp, mister Valgret og Valgbarhed til Rigsdagen og de kommunale Raad, med  
 mindre Hjælpen er eftergiven eller tilbage betalt. Desuden er den understøttede un dergivet Fattig- 
 væsenets Myndighed og Til syn. Formaalet med dette Tilsyn er at vaage over, at Personer, der modtage  
 Fattighjælp, føre et arbejdsomt og ordentligt Liv, at Hjemmet opretholdes, og at for nøden Pleje ydes i  
 Sygdomstilfælde. Fattigbestyrelsen bør benytte sit Kendskab til de fattige til at virke for, at disse søge 
 Op tagelse i Sygekasser.” Haarløv, 1909.
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Sofie Marie Reinvaldt, der var født i København 1833, var enke efter 
bødkersvenden Niels Peter Reinvaldt, som døde i 1894. De havde været 
gift i 30 år, og der var en datter i ægteskabet. Bødkersvenden havde 
forsørget familien og havde i den sidste tid, hvor han var uarbejdsdygtig, 
oppebåret alderdomsunderstøttelse samt modtaget mindre pensioner 
fra firmaet Styhr og Kjær samt Den Kgl. Grønlandske Handel. Alt 
dette faldt bort ved hans død, så enken havde ingen indtægter. Hun 
ansøger kort tid efter mandens død om alderdomsunderstøttelse og 
får tildelt 12 kr. om måneden (ca. 850 kr.). Hun er da 61 år gammel 
og er ”meget svag og kan ikke bestille noget.” I en lægeerklæring på 
ansøgningstidspunktet anføres: ”Hun lider af Åreknuder på Benene 
med deraf følgende Hævelse og Nedsynkning af Livmoder og 
Tunghørhed samt Skelen og svagt Syn, hun kan derfor ikke tjene til 
Livets Ophold.”
 Flere gange søger hun om forøgelse af støtten. I 1911 noteres i sagen: 
”Hun er 78 år gammel og svag og går besværligt med Stok, kan ikke 
færdes på Gaden uden Ledsagerske, meget tunghør, urenlig, oven 
Senge, nogen Hjælp til Påklædning, ingen Udgift til Pleje og Pasning, 
bor fremdeles hos Svigersønnen, har nu eget Værelse.”
 I 1914 noteres: ”... oven Senge (for det meste), men uklar, helt 
hjælpeløs. Forholdene var meget vanskelige, fordi Svigersønnen 
klager over, at han har haft hende i 20 år og gerne vil have hende 
på en Stiftelse. Datteren vil gerne beholde hende.” Hun er nu 81 år 
og beskrives som ”... hjælpeløs, men indstilles til 35 kr. om måneden 
(ca. 2.100 kr.) for at undgå Alderdomshjem, og da hun i øvrigt også 
skønnes kvalificeret til denne Hjælp.”

Det er svært at læse ud af sagen, hvad hun selv ville. I slutningen af 1915 
indlægges hun på Kommunehospitalet fra datterens og svigersønnens 
hjem, hvor det noteres som indlæggelsesgrund, at ”hun er til Fare for sig 
selv.” Hun dør på hospitalet efter fem dage.39

Thora Nielsen var enke. Hun havde ingen børn, men en søster som 
boede på Vartov. Hendes historie fortæller om vanskelighederne ved 
at klare sig selv, når kræfterne svigter, og hvordan hun måtte ty til at 
få hjælp gennem at søge om alderdomsunderstøttelse for senere pga. 
svækkelse at måtte søge om at komme på alderdomshjem.  
 I november 1891 begærer Thora Nielsen alderdomsunderstøttelse. 
Hendes mand, smedesvend Nielsen var død i 1886. Da hun ansøger,  
bor hun alene i Wesselsgade, hun er 61 år. Hun klarer sig ved at leje 
et værelse ud og ved at have plejebørn. Hun modtager årligt 70 kr. 
(ca. 5.000 kr.) fra fabrikant Th. Hüttemeier (det vides ikke hvorfor, 
måske var han smedesvendens arbejdsgiver, red.), som imidlertid  
har meddelt hende, at hjælpen fra ham ophører, og han har henvist 
hende til at søge om alderdomsunderstøttelse. Det sidste år har hun 
fået 30 kr. fra Københavns Understøttelsesforening. Det var en gave 
én gang for alle. Derudover har hun indtægten fra plejebørn. I alt 
har hun kun 78 kr. at leve for fremover om året. Hun får tildelt 10 
kr. om måneden i alderdomsunderstøttelse (ca. 600 kr.) efter at have  
tilkendegivet, at hun ikke har modtaget fattighjælp de seneste 10 år, at 
hun er ustraffet og har boet det samme sted i København i en årrække. 
 

39 Magistratens 3. afdelings arkiv, 1915.
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De efterfølgende år søger hun flere gange om forøgelse af støtten, da 
hendes helbred svækkes, og hun ikke kan klare at have plejebørn eller 
andet arbejde. I 1898 får hun tildelt en forøgelse, så hun modtager 12 
kr. om måneden (ca. 800 kr.). 
 I 1899 falder hun og får et brud på lårbenshalsen, og der følger et 
langt sygeleje og ophold på Kommunehospitalet. Hun har nu brug for 
hjælp til alt, hun går med to stokke, og får tildelt ”Tillægshjælp.” Hun 
klarer sig dog i en årrække, indtil hun er omkring 78 år, hvor det er 
anført i sagen, at ”hun ikke er i Stand til at klare sig selv Hjemme. Hun 
har ikke været på Gaden i fem Måneder. Hun går kun med Besvær 
henover Gulvet, men kan klæde sig af og rede sin Seng. Hun kan ikke 
vaske Tøj eller gøre Lejligheden ren. Hun ønsker meget at komme på 
Alderdomshjemmet. Hun ”synes isoleret.”
 Man indstiller hende til forøgelse af støtten, men kort tid efter, skrives 
det i sagen: ”Nej, det kan ikke gå! En snart 70/90 år gammel Søster, der 
er i Vartov, har pt måttet tage Ophold hos hende for at passe hende, 
men hun har ikke længere Kræfter dertil. Ansøgerinden kan nemlig ikke 
undvære Opvartning om Natten, når hun skal forvalte sin Nødtørft. Selv 
om Ansøgerinden efter de foreslåede nye Regler blev forhøjet til 30 kr. 
(ca. 2.000 kr.), vil det næppe kunne lykkes at engagere tilstrækkelig med 
Hjælp. Hun indstilles til Alderdomshjem med Ugepenge snarest muligt.” 
Hun flyttede ind på Københavns kommunes alderdomshjem i 1908 og 
blev der til sin død i 1915.40

40 Ibid.

Skitse over Fattiggården i Svendborg med adskillelsen mellem arbejdsafdelingen for de 
uværdige fattige og forsørgelsesafdelingen til de værdige fattige, Svendborg Forsorgsmuseum.
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Det er tankevækkende, at disse kvinders levnedsløb og vilkår ikke afviger 
bemærkelsesværdigt fra de kvinder, der ansøgte om ophold på Vartov nogle 
år tidligere. Den eneste forskel kan være, at de to kvinder, der søgte om 
alderdomsunderstøttelse, ikke, som ansøgerne til Vartov, havde et netværk 
af velstående personer, der kunne attestere ansøgningen og sige god for deres 
dadelfrie adfærd.

Skarpe skel og skillevægge 
Med loven om alderdomsunderstøttelse blev omsorgen for de gamle 
flyttet fra fattiggårdene til kommunale alderdomshjem. Kommunerne 
skulle i deres realisering af den nye lov opretholde et skarpt skel mellem 
fattiglemmer og værdigt trængende, som fortjente bedre, hvilket var en 
fortsat udfordring. I provinsen løste man det nogle steder ved at sætte 
skillevægge op på fattiggårdene mellem rum, hvor der på den ene side 
var ophold for fattiglemmerne og på den anden side rum for dem, der var 
værdige til at modtage alderdomsunderstøttelse. Disse rum skulle så ikke 
have fattiggårdspræg. 
 Fattiggården i Svendborg, som var i anvendelse til 1974, er et fysisk 
bevaret eksempel på, hvordan man havde opdelt længerne og virksomheden 
efter disse principper, uanset at lovgivningen i løbet af århundredet blødte 
op på denne forskelsbehandling.
 I København drøftede borgerrepræsentationen dilemmaerne i den nye 
lovgivning: det ville være mest hensigtsmæssigt at placere opgaven med 
at vurdere ansøgningerne om alderdomsunderstøttelse i magistratens 3. 
afdeling, hvor fattigvæsenet og ansøgninger om fattighjælp hørte under, 
og hvor erfaringerne og kompetencerne var. Men så måtte man sørge for, 
at ”de Trængende, som søge om Alderdomsunderstøttelse, ikke på nogen 
Måde eller så lidt som muligt sammenblandes med de Trængende, som søge  

Fattighjælp, noget der vil nødvendiggøre, både at Understøttelsen foretages af 
andre end de sædvanlige Distriktsforstandere, og at Udbetalingen foregå på  
en særegen Tid… og ikke bør foregå i Kassererkontoret, hvor det ikke kan 
undgås, at de, der skulle have Alderdomsunderstøttelse, måtte vente sammen 
med dem, der skulle have Fattighjælp.” 41 

 Noget senere – nærmere bestemt i 1918 – fandt man en helt anden løsning 
på, hvordan de gamle kunne få understøttelsen udbetalt i København: frem 
for at de gamle skulle bevæge sig hen til Rådhuset, ville de få ”Understøttelsen 
tilbragt pr. Bud hver Måned.” Magistraten ville lade pengene bringe ud i 
hjemmene af fire bude. Begrundelsen, der angives, var: ”De Gamle undgår 
derved den besværlige Gang til Rådhuset – ofte i al slags Vejr – 12 Gange årlig. 
Dermed opnår Alderdomsunderstøttelsen en smule Tilsyn med de Gamle, et 
Tilsyn, som selvfølgelig alene sigter til at varetage deres Tarv.” 42 Denne praksis 
fortsatte – også efter folkepensionen blev indført i 1956 – indtil 1968, hvor 
”Pensionen kom på Konto” 43. Nu var det bankpersonalet, der tog imod 
pensionisterne en gang om måneden, når pensionen blev udbetalt. I tiden 
derefter bragte Otium talrige annoncer fra bankerne, der gerne ville have 
pensionisterne som kunder. 
 I 1916/17 modtog omkring 17.000 beboere i Københavns Kommune 
over 60 år alderdomsunderstøttelse, svarende til omkring en tredjedel af  
befolkningen over 60 år. Af dem, der modtog alderdomsunderstøttelse, 
havde 760 ophold på ”forskellige Anstalter, deraf 50 Familieforsørgere med  
33 Bipersoner, 219 enlige Mænd og 458 enlige Kvinder… 494 havde Ophold på 
Københavns Alderdomshjem, 9 enlige Kvinder på Vartov, Resten var anbragte 
på forskellige Anstalter, væsentligst på Skt. Hans Hospital (i Roskilde, red.).”44 
 Alderdomsunderstøttelsens størrelse var afhængig af en behovs- 
vurdering, men den lå som regel på wet niveau, der svarede til knap halv- 
delen af, hvad en kvindelig arbejder kunne tjene, og langt under hvad en  
 

41 Borgerrepræsentationens behandlinger, 1891, s. 99, 344, 437.
42 Staden Københavns Gamle, april 1918.
43 Otium, oktober/november 1968.
44 Staden Københavns Gamle, april 1918.
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I 1891 behandlede Borgerrepræsentationen samtidig med drøftelserne om, 
hvordan man skulle administrere den nye lov om alderdomsunderstøttelse, 
et forslag fra magistraten om at indrette to alderdomshjem i tidligere 
arbejdshuse, hhv. Frelserens og Nicolai Arbejdshus.46 Man vurderede, at 
der på det tidspunkt, hvor loven blev gennemført, var mange af ”de Indlagte 
i Fattigvæsenets Lemmestiftelser,” der ville kunne fremsætte krav om 
alderdomsunderstøttelse i form af anbringelse i alderdomshjem.

Kommunens hjem til de mange
Efter drøftelserne vedtoges det at indrette Frelserens Arbejdshus til et 
alderdomshjem for 200 mænd, fordelt på tre etager med sovelokaler til to 
til 13 personer. Tagetagen ville rumme et spise- og opholdslokale til mindst 
100 personer. Man påtænkte at ansætte fem stuekoner, fem gangkarle, en 
gårdskarl, en portner, en forvalter og en vægter. Derudover ville der være 
lokale til kontor, til lægeværelse og til udlevering af brød for fattigvæsenet.

46 Hhv. Prinsessegade 7 og Nikolaj Plads 25.  
 Borgerrepræsentationens behandlinger, 1891, s. 99, 344, 437.

mandlig arbejder kunne tjene. Fra den blev indført i 1891 og indtil 1930’erne 
med den nye socialreform, var tanken, at den offentlige understøttelse af 
trang kun skulle tilfredsstille ”de absolut nødvendige Livsbehov, Husly, det 
daglige Brød og hjælp ved Sygdom og Begravelseshjælp.”45 Det er først senere, 
at den offentlige understøttelse også sigtede mod at ”give de Gamle et Liv med 
et menneskeligt Indhold.”

45 Jørgensen, 1969, s. 113.

Alderdomshjem til værdigt trængende

De Gamles By, kvindeafdelingen, 
1919-1930, Københavns Stadsarkiv.
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Nicolai Arbejdshus blev indrettet til 58 kvinder, fordelt på fire etager. På hver 
etage ville der være et lokale til et ægtepar eller to enlige kvinder. I tagetagen 
indrettedes et spise- og opholdssted til 50 personer. Man ansatte en stuekone 
og to gangpiger. 
 Maden til de nye alderdomshjem skulle leveres af Almindelig Hospital, 
og al vask skulle foretages af lemmestiftelsen (fattiggården). Noget nyt var, 
at man ville indrette opholds- og spiserum i alderdomshjemmene. Tanken 
var, at der skulle være tale om et ”hjem” til forskel fra de opholdssteder, man 
hidtil havde drevet til de husarme, fattige ældre. Man mente, at det navnlig 
for mændenes vedkommende havde betydning med særlige opholdslokaler, 
”fordi Mandfolkene ikke have samme Tilbøjelighed som Kvinderne til at 
tilbringe Dagen ved deres Seng eller Kommode, og mange af dem satte Pris på 
en Pibe Tobak, hvilket ikke godt kan tilstedes i Soveværelserne. For Kvinderne 
anså man derimod Foranstaltningen at være af mindre Betydning.”47

 10 år efter loven om alderdomsunderstøttelse var behovet for ophold 
for gamle mennesker, som var blevet tildelt alderdomsunderstøttelse i byen, 
vokset ud over, hvad hhv. Frelserens og Nicolai Arbejdshus kunne rumme, og 
kommunen indviede i 1901 et større alderdomshjem i Guldbergsgade, som 
kunne tilbyde de gamle mere end de ombyggede arbejdshuse. Bygningerne 

47 Ibid.

var i herregårdsstil, og der var taget hensyn til lys og luft. Der var have 
mellem længerne med bænke, overdækkede pavilloner og skyggefulde 
lysthuse. Behovet for pladser var stort, og allerede i 1915 arbejdede man på 
en udvidelse.
 Hjemmet kunne rumme 475 husfæller foruden funktionærer. Det var 
forestået af en forvalter og en læge, der til medhjælp havde 140 mandlige og 
kvindelige funktionærer, hvoraf hovedparten boede på hjemmet. Husfællerne 
i stueafdelingen var indlogeret i værelser med to til seks senge. Hver havde 
en seng og en lænestol, men de måtte dele kommode, bord og skab med de  
andre husfæller. Der var indrettet fælles garderobe i kælderen til stadstøjet. 
Spisestuer og gange tjente som fælles opholdsrum og læseværelser.
 Dagligdagen var opdelt efter måltiderne, som blev nydt i spisestuerne, 
hvor der var dækket ved småborde. Kl. 7 om morgenen blev der serveret 
kogt mælk og skåret brød, kl. 8.30 frokost bestående af smørrebrød med 
pålæg, dertil mælk og hvidtøl. Kl. 11.30 serveredes middagsmaden, 
som bestod af to retter veltillavet mad, der så vidt muligt var beregnet til 
ældre ”Tyggeredskaber,” og endelig blev der serveret aftensmad kl. 5, 
nemlig smørrebrød med pålæg, hvedetvebak og the. Der kunne købes 
eftermiddagskaffe for en meget lav betaling. 
 For at opholdet ikke skulle blive for ”klosterligt og kedeligt,” afholdt 
Hjemmet af og til koncerter og aftenunderholdninger. Den daværende 
forvalter Hermann Albertsen vurderede i 1918, at ”I dette Hjem ydes der 
faktisk taget Alt, hvad Mennesker trænger til, nemlig Ophold i hyggelige 
Omgivelser, fuld Kost, Klæder, Vask og Sygepleje.”48

 De kommunale anstalter måtte imidlertid stadig udvide antallet af 
pladser for at kunne rumme de syge gamle, der havde behov for pleje. Der 
var et kontinuerligt pres på pleje- og sygeafdelingerne, og kommunens 
alderdomshjem var allerede i 1917/18 ”indskrænket til væsentlig at være 
Hospital og Plejestiftelse for stærkt alderdomssvækkede og syge gamle 

48 Staden Københavns Gamle, april 1918.

Forslag til udvidelse af Københavns Alderdomshjem, 1915, Københavns Stadsarkiv. 
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Mennesker.”49 Man foreslog derfor at nedlægge fattigvæsenets stiftelser, 
rømme Almindelig Hospital og stille hele området til rådighed for 
alderdomshjemmet – og dermed etablere De Gamles By. 
 De Gamles By voksede de næste tiår, og i 1930’erne var området beboet 
af op til 1.500 gamle i flersengsstuer med fire på hver stue. Nu blev der ikke 
længere dækket op ved småborde; der var mange flere, der skulle bespises. 
Tilværelsen på alderdomshjemmet levnede stadig ikke megen plads til 
privatliv og hjemlighed.
 Det var først efter Anden Verdenskrig, at Københavns Kommunes 
store alderdomshjem gav beboerne eneværelser. I 1946 blev planen for 
”Nyordning af De Gamles By” fremsat med det mål at give de enlige eget 
værelse, forbedre ægtefællernes forhold, udvide med en særlig plejeafdeling  
og forbedre køkkenfaciliteterne, der dagligt skulle bespise 1.650 beboere.  

49 Staden Københavns Gamle, december 1917.

I Staden Københavns Gamle samme år kommenteres denne modernisering 
ved at referere til en fransk journalist, Lucien Souchons indtryk fra sit besøg 
i De Gamles By. Han skriver, at ”den Slags umuligt kan gøres bedre, set fra 
den rent ydre materielle Side; men ses Sagen indefra, fra den åndelige Side, 
er han tvivlende med Hensyn til det gode i, at så mange Gamle lever så tæt 
sammen.”50 Videre i artiklen henvises til et forslag fra den daværende direktør 
for Statens Sindssygehospitaler, der anbefaler at anbringe friske, rørige gamle 
i familiepleje, som alternativ til at anbringe dem på store institutioner. 

Ensomme Gamles Værns tre små hjem 
I sin samtid var Hermann Koch til stadighed kritisk indstillet over for 
de kommunale alderdomshjem. Uanset at der hen ad vejen var tale om 
forbedringer, mente han, at de ”filantropisk set” aldrig ville kunne tilbyde det 
samme som de mindre hjem, der blev etableret i regi af Ensomme Gamles 
Værn mellem 1910 og 1920:

” … de ensomme Gamle vil sikkert for langt de flestes vedkommende 
foretrække at komme til at bo under Ensomme Gamles Værns Forsorg. 
Dette hænger sammen med, at store Anstalter filantropisk set aldrig 
kan byde det samme som gode og velordnede mindre Hjem. Vi beder 
om at måtte tage det som en Kompliment til vor Virksomhed, særligt 
til vore flinke Bestyrerinder, som har formået på Hjemmene at skabe 
en virkelig god og hyggelig Tone og Ånd.”51

Det første alderdomshjem var Christianshavnerhjemmet, beliggende på 
Prinsessegade 47A. Det blev indviet i sommeren 1911. ”Det omfattede 
22 Værelser med Have og Plads til 18 Gamle, som med Afgivelse af deres  
Alderdomsunderstøttelse, Pension eller lignende opnåede Eneværelse, fuld  

 
50 Staden Københavns Gamle, november 1946.
51 Staden Københavns Gamle, marts 1919.

Bespisning i De Gamles By, 1919-1930, Københavns Stadsarkiv.
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Kost og Pleje under de hyggeligste og bedste Forhold. Et mindre Beløb 
forbeholdes dem selv til Småudgifter.”52 Det blev drevet af en forstanderinde 
og to medhjælperinder.
 Christianshavnerhjemmet blev drevet af Ensomme Gamles Værn indtil 
1931, hvor beboerne blev overført til Store Tuborghjemmet, som på det 
tidspunkt var renoveret og moderniseret, fx var der centralvarme.
 Allerede i 1912 indviede man det næste alderdomshjem, Rahbecks 
Minde, Rahbecks Allé 15, også med eneværelser til 18 beboere. Hjemmet lå 
omkranset af en have og var drevet af en diakonisse som forstanderinde med 
to medhjælpere. Rahbecks Minde blev drevet indtil 1954, hvor beboerne 
blev overført til Store Tuborghjemmet.

52 Første årsberetning for Ensomme Gamles Værn, Damernes Hjælpekredse, 1911. 

Ensomme Gamles Værns første alderdomshjem på Christianshavn, Ugemagasinet Krig og Fred, 
20. juli 1911.

En aften på Christianshavnerhjemmet, Ugemagasinet Krig og Fred, 20. juli 1911.

Rahbecks Minde, hjem for ensomme ældre indviet i 1912, foto ca. 1910, Frederiksberg Stadsarkiv.
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Sognepræsten Jørgen Falk Rønne var nabo til Rahbecks Minde. Haverne 
stødte op til hinanden, og han fortalte om naboskabet, og om hvordan livet 
udfoldede sig på alderdomshjemmet:

”Vi er fælles om 21 Alen Hegn. Ikke sådan at vi hver Dag kan over-
beglo hinanden, nej, gamle Hyldetræer breder Skørterne for, Spirea 
og Brombær er os imellem, men vi kan titte til hinanden og nikke og 
engang imellem få en Passiar over Stakittet til en Pibe Tobak. 
 Vi kan se dem sidde i det store Lysthus ved Kaffen og høre 
deres muntre Stemmer. Min Hustru siger, at det minder hende om 
Badepensionatet, hvor vi aldrig kunne blive færdige med Kaffen… 
og vi følger dem med største Interesse, når de begynder at sætte 
Kartoflerne… I skulle se dem, når der plukkes Frugt ned, når Pærerne 
er modne og Sommeræblerne røde – sik’et Jav, de holder derinde, 
de Gamle kravler op på Stiger, brydes om Æbleplukkeren og spiser 
Gråpærer... eller I skulle se dem vandre mellem Roser to og to i fortrolig 
Samtale. Da har jeg altid Følelsen af, at de taler om det, der kommer. 
Da sænker der sig en sær Aftenfred over den gamle Have, dybere end 
andetsteds, fordi det ofte er Gamle, der ”står på Trinbrædtet.”

Pastoren slutter sin fortælling med en lille anekdote.

”En Aften traf jeg et gammelt – i øvrigt velklædt – Menneske, 
som stod og kiggede ind i denne Have og ikke kunne få Øjnene 
derfra. Hun spurgte, hvor mange der kunne komme der. Til sidst 
sagde hun: Og hvad skal så et gammelt Menneske have gjort for at 
komme i Paradis? Jeg forstod så godt den gamle Dame.”53

I 1915 indviedes Store Tuborghjemmet, Strandvejen 123, som man anså for  
at være et tiltalende tilflugtssted for de gamle. Der var her plads til 16 beboere. 
Ligesom på de to andre hjem havde de gamle eneværelse og adgang til have. 
Huset var omkranset af en stor have med gamle træer, og man lagde også her 
vægt på hjemlighed og trivsel for beboerne.
 Store Tuborg blev indrettet i Grundtvigs gamle bolig. Ensomme Gamles 
Værn lejede ejendommen, hvor Grundtvig havde tilbragt de sidste seks år af 
sit liv. Det var ikke et tilfældigt valg fra Koch og bestyrelsens side. Koch nærede 
som nævnt stor veneration for Grundtvig, ligesom grundtvigianismen havde 
vundet stor genklang i det københavnske borgerskab, i Venstres reformparti, 

53 Årsberetning for Ensomme Gamles Værn, 1914.

Dagligdagen på 
Rahbecks Minde, Staden 
Københavns Gamle, 
marts 1919.

Dagligdagen på 
Rahbecks Minde, Staden 
Københavns Gamle, 
november 1939.
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blandt kvinderetsforkæmpere og i den kreds, der var dannet omkring 
Ensomme Gamles Værn. Omkring 1920 besluttede bestyrelsen at købe Store 
Tuborg – for senere at bygge til og udvide antallet af pladser og dermed 
udnytte det store areal, man havde fået til rådighed ved købet. 
 I 1930 tog man det første spadestik til en nybygning til Store Tuborg, 
der skulle give plads til 51 nye beboere samt flere fælles faciliteter og 
beboerkøkkener. Man nedlagde som nævnt Christianshavnerhjemmet og 
flyttede beboerne derfra til Store Tuborg samt oprettede legatpladser til 10 
gamle husassistenter. Disse – samt de hidtidige beboere på Store Tuborg – 
kunne fortsætte med den gældende betaling på 600 kr. årligt (ca. 22.600 kr.). 
Dem, man i øvrigt ville komme til hjælp, var ”Gamle, der vel har Midler til 
at klare sig uden at være nødt til at søge den offentlige Forsorg, men som af 
forskellige Grunde, navnlig fordi de er Gamle og enligtstillede og derfor har 

svært ved at finde den Hjælp og Pleje, der tiltrænges, når Alderen melder sig.”54 
Det skrives ikke direkte, men det fremgår af overvejelser over, hvad man skal 
fordre af de gamle, der fremover skal bo på Store Tuborg, at der vil være en 
slags indtægtsbestemt husleje.

En smule om hjemmenes beboere
Vi ved ikke meget om beboerne i de tre hjem, men man lod enkelte af de 
gamle beboere komme til orde med deres livshistorier i Staden Københavns 
Gamle. 
 Snedker Jensen, der var født i 1837 og boede på Store Tuborg i 1921, 
var født på Lolland som søn af en smedemester. Efter endt læretid tog han 
til København og var bl.a. med til at bygge Kommunehospitalet. Derefter 
tog han tilbage til Lolland, til Ålholm, men efter nogle år var han tilbage i 
København, hvor han fik arbejde i Zoologisk Have. Her sluttede arbejdslivet. 
Han fortæller, ”at jeg nu bor ude på Ensomme Gamles Værn, Store Tuborg, 
som jeg regner for et lille Himmerig. Hvert Efterår laver jeg alle Studenternes 
Julebøsser.”55

54 Staden Københavns Gamle, 1930.
55 Staden Københavns Gamle, februar 1921.

Hermann Koch hilser på entreprenører og håndværkere ved rejsegilde på Store Tuborghjemmet 
i 1930. Foto gengivet i forbindelse med 70-årsjubilæet i 1980, Otium, Jubilæumsnummer.

Måske har snedker Jensen 
været med omkring kortbordet. 
Foto fra ’Danmark gav os:  
Aldersforsorgen’, Smidt, 1941.
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Frøken Frandsen blev præsenteret som en af slægtens ældste i 
Staden Københavns Gamle i 1918. Hun var da 93 år og boede på 
Christianshavnerhjemmet. Hun blev kaldt en solstråle, og det fortælles om 
hende, at hun dagligt fodrede spurvene med hvedebrødet fra morgenmaden. 
”Hun er godt gemt for den store Verden; det pulserende Liv derude er ved at 
løbe fra hende; men hun har vundet sig nye Venner i Spurvenes Kreds.” 56

 Fru Laurine Jørgensen, som er vist ovenfor i sin lille stue, var også en 
af slægtens ældste. Hun var 93 år i 1918 og boede på Store Tuborg. Hun 
beskrives som åndsfrisk og som meget aktiv i vinterstuerne, som hun havde 
skrevet sange til.57

 Andre beboere, der blev portrætteret i bladet, var fortrinsvis mænd, selv 
om de egentlig udgjorde et mindretal af beboerne på de tre hjem. Måske valgte 
bladet portrætterne af dem, fordi de havde en farverig livshistorie at fortælle. 
 Desværre ved vi ikke meget andet om beboerne på de tre hjem, da der ikke 
er bevaret journaler eller andet skriftligt materiale, der kan fortælle om deres 
liv forud for indflytningen eller om deres ophold på hjemmene. Udover de 
 sparsomme beretninger i Staden Københavns Gamle er der ingen fortællinger 

 
56 Staden Københavns Gamle, december 1918.
57 Staden Københavns Gamle, september 1918.

om de gamle. Der er ikke nedfældet noget om, hvordan man valgte dem ud, 
der ”fik lov til at komme i Paradis” (jf. pastor Rønnes anekdote) – at flytte 
ind på de små hjem i tiden før 1930. Man har i Ensomme Gamles Værn 
måske opretholdt den ansøgningsprocedure, som Koch kendte fra Vartov 
Hospital, hvor beboerne skulle anbefales af velrenommerede personer, som 
kunne stå inde for ansøgernes pletfrie vandel og omgængelighed. Det tyder 
den håndskrevne liste over beboerne i Store Tuborghjemmet i 1920, som ses 
ovenfor, på. Her fremgår det, at hver af beboerne har en særlig tilknytning til 
enten et bestyrelsesmedlem eller en velynder. Måske var det sådan, at beboerne 
på Store Tuborg havde hver deres ”stiller,” der havde anbefalet deres optagelse. 

Nye kriterier for indflytning og ”Ordensreglement”
I forbindelse med udvidelsen af Store Tuborghjemmet omkring 1931 
og modtagelsen af de nyindflyttede gjorde man sig overvejelser om en 
mere reguleret indskrivning og udvælgelse af beboerne – og også en 
mere formaliseret husorden (et såkaldt ordensreglement), end man hidtil  
havde haft.58 Det fremgår af overvejelserne om en ny praksis, at nogle 
 

58 Jf. dokumenter fra Københavns Stadsarkiv, henlagt under ”Store Tuborghjemmet,” arkivserie:  
 75-årsjubilæum fra 1921-1991, 1 pk., indeholder gratulationskort, historiske oplysninger om 
 Store Tuborghjemmet, avisudklip m.m.

Beboer i det nyligt indrettede 
alderdomshjem på Store 
Tuborg, Staden Københavns 
Gamle, september 1918.

Journalføring i blæk, Københavns 
Stadsarkiv.
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bestyrelsesmedlemmer, herunder Mathilde Zahle, havde kritiseret den 
hidtidige udvælgelse og indskrivningsprocedure for ikke at være helt ret-
færdig. Der blev nu lagt op til en mere formaliseret fremgangsmåde, hvor 
 ”Udvælgelsen skulle ske ved en Drøftelse umiddelbart før hver Optagelse…”59

Følgende hensyn skulle tages ved udvælgelsen:
❧	Optagelsen skal være en filantropisk akt mod ansøgeren –   
 den gamle – og ikke et hensyn, der tages til anbefalerne eller de  
 pårørende. Det må ikke kunne tænkes, at den gamle lider ved at  
 blive flyttet ind på hjemmet, eller at hjemmet ikke er i stand til at  
 yde den hjælp, som den pågældende har nødig
❧	Den enkeltes optagelse må ikke ødelægge eller forringe tilværelsen 
  for de øvrige beboere. 

Der skulle stilles følgende fordringer til de gamle:
❧	Ansøgerne må være så rørige, at de kan klare sig selv i det daglige,  
 de må ikke til stadighed behøve speciel forplejning, og de må i  
 øvrigt ikke virke disharmoniske i samlivet med de andre beboere. 

Alder ved optagelsen:
❧	Man satte en maximumsalder ved 80 år – der skulle således ikke  
 udleveres ansøgningsskemaer til gamle på 78-79 år. Samtidig  
 måtte der heller ikke blive udleveret skemaer til personer under  
 60 år. Man refererede her til en kedelig erfaring med ansøgninger  
 fra personer langt under 60 år, der havde benyttet bekendtskabet  
 til Ensomme Gamles Værns ledelse til at erhverve sig ”de fire   
 krydser.”

❧	Man bygger videre på en erfaring fra Store Tuborg om, at  
 ”personer i 60-årsalderen er for unge til Samlivet med de andre  
 Beboere, først når de 70 år er passeret, vil de fleste være indstillet 
 på helt at lægge op, og de er endnu smidige nok til, at den Overgang, 
 en Indflytning på Hjemmet altid må blive, hurtigt overvindes.”60

59 Ibid.
60 Ibid.

Man bevægede sig således henimod mere gennemsigtige regler for at blive 
optaget på Ensomme Gamles Værns hjem, efterhånden som man fik flere 
pladser at råde over. Dette blev understøttet af ordensreglementet, som havde 
mere strikse regler, end der havde hersket på de første mindre hjem med et 
mere beskedent personale. Bl.a. måtte beboerne ikke længere plukke frugt 
fra buske og træer i haven eller betræde græsset, noget som i den første tid 
blev beskrevet som en ganske fornøjelig aktivitet for de gamle på Rahbecks 
Mindehjemmet.
 I 1952 blev Store Tuborghjemmet igen udvidet, nu med 32 boliger, og 
fremover var Store Tuborg det eneste hjem for gamle, som Ensomme Gamles 
Værn drev for egne midler – indtil 1964, hvor Plejehjemmet Store Tuborg 
indgik driftsoverenskomst med Københavns Kommune. I 1989 ophørte 
samarbejdet mellem Ensomme Gamles Værn og Københavns Kommune, og 
plejehjemmet blev en selvejende institution, stadig med driftsoverenskomst 
med Københavns Kommune.
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Gamlesagen blev sat på dagsordenen af Ensomme Gamles Værn i 1910, 
men allerede i tiden før og i samtiden var der andre private aktører og 
bevægelser, der var optaget af at gøre noget for gamle mennesker. Mange af 
de filantropiske initiativer blev taget på privat initiativ af enkeltpersoner, ofte 
af kvinder fra borgerskabet, som samlede andre kvinder og søgte støtte hos 
filantropisk indstillede mænd i deres omgangskreds. Andre af datidens større 
filantropiske virksomheder havde en kristelig forankring. Det gjaldt også 
hovedparten af de nye initiativer, som opstod i begyndelsen af 1900-tallet, 
og som tog sig af de gamles sag. Fælles for de private filantroper var, at man 
havde større spillerum end den kommunale fattigindsats, man havde frihed 
til at bestemme, hvem der skulle begunstiges, og man kunne tage fat i andre 
behov end den mest påtrængende nød.
 Et af tidens problemer var, at mange gamle mennesker blev overladt til 
sig selv i deres alderdom, uden at have slægt eller venner omkring sig til 
hjælp. Mange gamle mennesker var med den nye tids vilkår blevet tilovers, 
og der blev i tiden talt om ”de Gamles Vel” som en ny sag, som – ud over at 
afhjælpe social nød – også handlede om at afhjælpe eksistentielle problemer 
som ensomhed og udelukkelse og om at løsne op for bitre tanker om at 
blive glemt og blive ligegyldig for andre og at miste livsgnisten. Man var 
blevet opmærksom på omverdenens forsømmelser over for de gamle, der var 
ladt ene tilbage. Det var spørgsmål om gamle menneskers værdighed, om 
indholdet i det liv der var tilbage, om social omgang med andre, om adgang 
til lys, luft, sang og musik, om – med et moderne ord – livskvalitet, som nye 
filantropiske initiativer, der henvendte sig til de gamle i byen, tog fat i.

Filantropien og de gamles sag
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Et andet initiativ blev taget en sommerdag nogle år efter. Det fortælles, at 
sekretæren for De Samvirkende Menighedsplejer, Alfred Th. Jørgensen, 
fik den indskydelse en varm sommerdag, at når man nu gjorde så meget 
for børnene,62 så burde man også gøre noget for de gamle i byen, der sad 
isolerede uden mulighed for at komme ud i det grønne. Han tog derfor 
initiativ til, at De Samvirkende Menighedsplejer indsamlede penge til 
skovture og arrangerede besøg hos private i sommertiden for byens gamle. I 
årene 1906 og 1907 kom 160 gamle ud til private hjem, og der blev arrangeret 
fem skovture for i alt 193 gamle, også for handicappede og skrøbelige gamle, 
som behøvede hjælpere. 
 Vinteren kunne også være svær for de gamle, som ikke havde råd til 
brændsel. Man sendte en opfordring ud til behjertede mennesker om ”at 
sende en Indbydelse til Kontoret for de Gamles Vel og indbyd de ensomme 
Gamle til at tilbringe en Eftermiddag i en varm og lys Stue og giv dem lidt god 
og tyggelig Mad.”63 I årene derefter rakte man ud til endnu flere gamle, og 
privatbesøgene i villahaverne blev en tradition, som fortsatte i flere årtier. 
I 1931 kom 406 gamle på villabesøg. Det var bl.a. sådanne initiativer, som 
Hermann Koch skulle tage sig af, da han i 1909 blev hjælpesekretær for 
Alfred Th. Jørgensen i De Samvirkende Menighedsplejer.

Kristeligt Studenter Settlements gammelklubber på Vesterbro64

De nye områder i byen, brokvartererne, blev for datidens mission et centralt 
virkefelt. Indre Mission var i 1800-tallet en gudelig vækkelsesbevægelse,  
der især vandt genklang i de fattige landsogne, men også hos de fattige i 
byen, dog i stadig konkurrence med den voksende arbejderbevægelse og 
socialisterne. Missionen stod bag en række nye filantropiske gerninger i  
 
62 I begyndelsen af århundredet var de forsømte københavnerbørn et emne, som mange aviser tog op,  
 og man opfordrede folk på landet til at tage feriebørn fra byen og give dem et ophold på landet.
63 Berlingske Tidende, 27. november 1911.
64 Dette afsnit bygger på Laneth (2011) Respekt. Historier fra Settlementet på Vesterbro – fortalt af   
 Pia Fris Laneth. Kristeligt Studenter Settlement.

”De Gamles Spisehuse” – bespisning uden almissepræg
I 1895 trommede generalinde Harbou nogle damer sammen for at danne en 
forening til gavn for ”gamle hæderlige Mennesker, som ikke var i Stand til at 
skaffe sig varm Mad, og som ikke ønskede at modtage Almisse.”61

Selv om det at modtage alder-
domsunderstøttelse ikke havde 
fattiglovsvirkning, blev det al-
ligevel af mange oplevet som 
skamfuldt at modtage. Man så 
det som at modtage almisse. 
Generalinden ville sikre, at de  
gamle fik en ordentlig kost 
i værdige omgivelser og 
ønskede at oprette meget billige 
spise-huse, som ikke havde 

almissepræg. Dette blev til ”De Gamles Spisehuse,” som fik til huse hos en 
restauratør i Helgolandsgade. I 1913 bespiste man dagligt 60 personer. I 
løbet af et år uddelte man 11.000 portioner. De gamle betalte 10 øre for mad. 
Som man kan se på billedet, blev bespisningen især søgt af mænd. Dette 
initiativ var et af de få, der omkring århundredeskiftet var henvendt direkte 
til de gamle.

De Samvirkende Menighedsplejers indsats for de ”Gamles Vel”
De Samvirkende Menighedsplejer i København var en kirkelig filantropisk 
organisation, der havde øje for de ”Gamles Vel” på flere fronter. I starten af 
1900-tallet oprettede lokale menighedsplejer flere mindre hjem til relativt 
raske gamle i byen. 

61 Aftenbladet, 8. december 1914.
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gensidighed mellem de fattige og studerende og akademikere, forstået på den 
måde, at studerende flyttede ud og boede blandt de fattige. De studerende 
skulle være til opmuntring og belæring og støtte for dem, som de kom til at 
bo iblandt. Det lykkedes at kontakte de kristelige studenterorganisationer, 
og allerede fra starten fik man 40 studerende til at melde sig – herunder 
12, der ville påtage sig praktisk arbejde. Efter kort tid flyttede de første 
studerende ind i en lejlighed i Vesterbros store fattigkvarter, og Kristeligt 
Studenter Settlement blev en realitet. De første mandlige bosættere indledte 
deres arbejde med at opsøge gamle, enlige mænd i området. Kontakten blev 
skabt gennem menighedsplejerne. Snart meldte de kvindelige studerende sig 
og opsøgte enlige, gamle kvinder. Det blev til, at man flere gange ugentligt 
samlede gamle mænd og kvinder til hyggeaftener med traktement, man 
planlagde skovture, og inden længe havde man på Vesterbro flere hundrede 
gamle i settlementets ”Gammelklubber.”
 Der var behov for denne opmuntring i de gamles tilværelse. I 1916 
skildredes deres vilkår i kvarteret i settlementets årsberetning: ”De mest 
usselt stillede i et Fattigkvarter er de Gamle. De Tilskud fra Fattigvæsenet  

Oliemaleri af Jens 
Birkholm, Frelserhæren 
i Fattiggården, 1904, 
Faaborg Museum.

 
storbyen. Missionens lægfolk  skulle  
udøve kærlighedsgerninger, herun- 
der den ”lindrende Kærlighed,” som  
skulle hjælpe de fattige og syge og  
gamle med basale behov. Som så- 
dan var den missionske vækkelses-
bevægelse mere vedkommende for 
arbejderbefolkningen end grundt-
vigianismen, som var mest udbredt 
blandt det nye borgerskab og den  
nye intellektuelle elite.
 En af de kristne missioner var 
Frelsens Hær, som især opsøgte de  
kirkeløse såvel i landsognene som i  
byerne. De samlede fattige mennesker, 

der ikke følte sig tilpas i datidens kirker. Missionen gik ud på, at det ”evangeliske 
og det sociale gik Hånd i Hånd.”65 Også her var det ”Næstekærlighed udført i 
Praksis” udtrykt i parolen ”Suppe, Sæbe og Frelse.”
 En kreds af socialt engagerede akademikere og præster i København 
mødtes i 1911 om en ny filantropisk idé, som handlede om at slå bro mellem 
klasserne. Flere af de fremmødte havde rødder i missionen, og Alfred Th. 
Jørgensensen fra De Samvirkende Menighedsplejer deltog også. 
 Hermann Koch og Ensomme Gamles Værn var tilsyneladende ikke 
inviteret. Måske var årsagen striden mellem Koch og De Samvirkende 
Menighedsplejer om, hvorvidt de afholdte festligheder for de gamle var i 
Jesu ånd eller ej. 
 I kredsen, der mødtes, havde man ladet sig inspirere af en ny velgør- 
enhedstanke fra England, som gik ud på at basere velgørenheden på 
 

65 Jf. Frelsens Hærs hjemmeside.

Natmissionen i Holmensgade, 1932, 
Københavns Museum.
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”Et Hjem for gamle Tjenestepiger”
 Ja, sådan lyder Opråbet. Et Hjem for disse Gamle, som hele deres 
Liv ikke har prøvet at have det. Hvor sikkert er det ikke, at det har 
været deres største Ønske at kunne få noget, de har kunnet kalde for 
deres eget Hjem, noget som man har kunnet byde sine Fremmede til 
Gæst i, eller kunne lukke sin egen Dør, når man trængte til Hvile efter 
Arbejde. Hjem til sig selv. Ja, hvad er ikke et Hjem, hvad betyder ikke 
det lille Ord Hjem, gemmer det ikke megen Lykke og Glæde?
 Skal vi ikke hjælpe hinanden med at få sådan et Hjem for vore 
gamle Standsfæller, som har slidt for Fremmede, fra de næsten var 
Børn, til de nu er så gamle, at ingen vil have dem i deres Tjeneste 
længere. Hvor bedrøvet kan jeg ikke blive, når sådan en gammel Pige 
med sine sørgmodige Øjne ser på mig og siger: Det bliver vist ikke i 
min Tid, at vi får det Hjem. Vil du derude ikke gerne hjælpe os med 
at nå det Mål. Vi beder dig, måske hjælper du derved dig selv. 10.000 
kr. har vi nu…” Komiteen.

Koch og Ensomme Gamles Værn bakkede op om dette formål og gjorde 
gennem en årrække fælles sag med en række af datidens betydningsfulde 
politikere og embedsmænd og socialt engagerede øvrighedspersoner, ikke 
mindst dem, der var engagerede i kvindesagen, herunder Astrid Berg, 
Mathilde Zahle, Jutta Bojsen-Møller, Herman Trier og admiralinde Emma 
Gad. Emma Gad havde engageret sig særligt i sagen for de gamle tjenestepiger. 
Hun gav sig også tid til at skrive i årsskriftet Staden Københavns Gamle, hvor 
hun opfordrede til at støtte indsamlingen til alderdomshjemmet for de gamle 
tjenestepiger. 
 Andre initiativer blev sat i gang for at støtte sagen, herunder en indsamling 
med overskriften ”Hæderskronen.” I 1913 dannede den ovennævnte kreds  
 
 

eller Alderdomsunderstøttelsen, som i Reglen er de eneste Indtægtskilder, er så 
knappe, at det kun sætter dem i Stand til at leve Livet under de kummerligste 
Former. Et dårligt Værelse og elendig og utilstrækkelig Ernæring kan til Nød 
opnås. Varme i Kakkelovnen og lignende Fornødenheder hører derimod til 
Sjældenhederne. Og hertil kommer, at de lever så umådeligt ensomt; deres 
Børn lever spredt rundt om i Verden og lader sjældent høre fra sig.”66 

 Det kunne til tider være svært for de velmenende studerende at få en 
ordentlig kontakt med Vesterbros yngre beboere. Men arbejdet med de 
gamle, de jævnlige besøg i hjemmene og de ugentlige møder med oplæsning 
og musik, kaffe og samtale, var noget af det mest vellykkede. ”Her kan vi 
nemlig mest umiddelbart se, at vi er til Glæde og Hjælp,”67 blev der skrevet i 
Settlementets årsberetning fra 1916.

De gamle tjenestepiger og ”Hæderskronen”
Marie Christensen, formand for De københavnske Tjenestepigers Forening, 
prøvede i 1913 at samle en kreds, der ville støtte op om en indsamling til 
et alderdomshjem for gamle tjenestepiger. Kredsen omkring dette formål 
udsendte følgende appel, som blev gengivet i flere af datidens aviser:

66 Citeret efter Laneth, 2011, s. 42.
67 Ibid. s. 44.

Settlementets 
Gammelklub holder 
hyggeaften med 
traktement, Laneth,  
2011, s. 44.
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en komité suppleret med bl.a. en landstingsmand Goos og en borgmester 
Jensen. Komitéen opfordrede gennem hyppige annoncer i en årrække i 
datidens aviser til, at ethvert herskab til nytår skulle belønne tjenestepigen 
for hendes indsats med ”Hæderskronen.” Belønningen skulle pigen selv 
overdrage til indsamlingen. Indsamlingen blev motiveret med følgende:

”Det er et Særkende for vor Tid, at Almenheden føler sig forpligtede 
til at tage sig af Børnene og de Gamle, Begyndelsen og Slutningen af 
Menneskelivet, der særlig trænger til Beskyttelse og Omsorg… Blandt 
de Gamle, som mere end andre fortjener at komme i Betragtning, 
er de alderstegne Tjenestepiger, hvis Livsgerning er blevet anvendt i 
andres Tjeneste og som, når deres Arbejdskraft er udtjent, står uden 
Betryggelse og et Hjem i deres Livsaften… der opfordres til, at alle 
Hjem i hele Landet, der holder Tjenestepige og som er tilfreds med 
hendes Indsats, blot én Gang for alle til Nytårsaften, forærer hende 
én Krone, ”Hæderskronen” til hendes gamle Medsøstres Hjem, som 
hun så i de første Dage i Året derefter kan give til dette Blads Kontor, 
som kan give Pengene videre til ”Komitéen for Hjem til de gamle 
Tjenestepiger.” 

Det viste sig imidlertid, at netop denne indsamlingsmetode havde en be- 
grænset succes i og med, at den fik ringe opbakning fra de yngre, måske  
allerede fagligt organiserede og fagligt bevidste tjenestepigers side. 
 I 1935 havde man endelig gennem forskellige typer af indsamlinger fået 
samlet tilstrækkeligt med midler til at få etableret et alderdomshjem til de 
”alderstegne tjenestepiger,” og Marie Christensen nåede at flytte ind som én 
af de første beboere.
 Tjenestepigerne fik således i 1935 endelig deres eget hjem. Det skete 
efter en mangeårig fælles indsats fra fagforeningen og en række filantropers 
side. Historien viser, at der var brydninger undervejs i samarbejdet mellem 
tjenestepigerne og filantroperne om de strategier, der skulle anvendes for at 

Demonstration mod tyendeloven. Formanden for Københavns Tjeneste-pigeforening Marie 
Christensen taler til medlemmerne ved en demonstration mod tyendeloven ca. 1912. I midten 
foreningens fane. Kildetekst: ”Sammenløb af Byens absolut uhæderligste, og til den af dem 
paatagne Gerning ganske umulige Individer, overværende Møde med ophidsende, og sindsygt 
Sludder, serveret af denne, den maskerede Prostitutions Formand Marie Christensen. Denne, 
saavel som alle tidligere Tjenestepige Forsamlinger, bestod af en bande Hunbøller, med deres 
for døgnet tilfældige Forlovede, repræsenterende de 90% af Kjøbenhavns hæderlige, paalidelige 
op til al huslig Gjerning dygtige Husassistenter. De forholdsvis meget faa virkelig brugelige og 
samvittighedsfulde Kvinder indenfor Standen, havde intet med denne Sammenslutning at gjøre. 
Den som nedskriver dette, absolut ikke overdrevne Skudsmaal, taler ifølge Erfaringer indhøstede 
gjennem 30-40 Aar.” Mariboes Samling, Københavns Museum. 
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Hermann Koch stod bag formaliseringen af 
studenternes velgørenhedsindsats, og grund-
læggelsen og udvikling af Ensomme Gamles 
Værns aktiviteter synes ikke at kunne være 
foregået med en hast og kraft uden dem. I 1910 
blev Studenternes Sociale Sekretariat formelt 
oprettet med Koch som formand.  

Studenternes Sociale Sekretariats 
Virksomheder
Studenternes Sociale Sekretariats Virksom- 
heder havde jf. vedtægterne fra 1915 som 
formål at ”fremkalde Interesse i Studenterkredse 

for det sociale Velgørenhedsarbejde, således at Studenter herigennem føres ud 
i praktisk Virksomhed til Gavn for den ubemidlede Befolkning.” Forløberen 
var studenternes juleindsamling, der begyndte ved årsskiftet 1906-07 og 
fortsatte op igennem århundredet, måske med en vigende interesse blandt 
studenterne fra midten af århundredet. Studenternes deltagelse sluttede brat 
i 1968, i året for studenteroprøret. 

Juleindsamlinger
De første år var juleindsamlingens formål at samle penge ind til de fattige og 
nødlidende familiers jul. Indsamlingen var tiltrådt af Studenterforeningens 
ledende senior og Studenterhjemmets formand. De indsamlede midler 
blev uddelt af De Samvirkende Menighedsplejer til hvem, der måtte have 
behov – efter sigende uden hensyn til modtagerens religiøse tilknytning. 

Ensomme Gamles Værn og studenterne 
– succeser og en skandale

Fra den allerførste juleindsam- 
ling af studenter og Ensomme  
Gamles Værn i fællesskab, 
Otium 1985, jubilæumsnummer.

Tjenestepigernes faglige optog i Søndermarken i 1907, Arbejdermuseet.

nå målet. Disse brydninger rakte ud i fremtiden, hvor de fagligt organiserede 
kvinder med et øget selvværd kæmpede for rettigheder og universelle goder. 
Deres kamp forenedes med nye socialpolitiske strømninger og var med til at 
bane vej for velfærdsstaten.  I denne udvikling blev den filantropiske almisse 
trængt tilbage, og afsættet i medmenneskelighed fandt nye veje i kampen for 
rettigheder og universelle værdier og goder.
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Hovedkassereren for indsamlingen var overretssagfører Maro Tetens, som 
var i kompagniskab med Carl Gudmon, der i 1911 blev næstformand i 
Studenternes Sociale Sekretariat, og som samtidig blev hovedkasserer i den 
nye forening Ensomme Gamles Værn.
 I 1911 var samarbejdet med De Samvirkende Menighedsplejer som 
nævnt ophørt, og da Studenternes Sociale Sekretariat havde udvidet sine 
virksomheder betragteligt, ændredes formålet for indsamlingen. Koch 
meddelte, ”at nu, hvor der gennem seks År er lagt for 50.000 Kr. (ca. 3,3 mio. kr.) 
på de københavnske Fattiges Juleborde, skulle der gerne kunne drages et mindre 
Beløb fra til Hjælp til Driften af vore egne Vinterstuer, som jo er blevet et kært 
Tilflugtssted for mange hundrede af ubemidlede Gamle,” og han opfordrede 
videre ”til at modtage den unge Student, som med Indsamlingsbøssen skaber 
Højtid for de Ensomme, Gamle og Svage.” 68

 I en del år derefter var juleindsamlingen det afgørende finansielle 
grundlag for de virksomheder, der rettede sig mod de gamle, og som blev 
styret af Studenternes Sociale Sekretariat og Ensomme Gamles Værn. 
Juleindsamlingen samlede også mange frivillige hænder, og flere af de gamle 
bidrog med at holde indsamlingsbøsserne vedlige.

68 Nationaltidende, 2. december 1911.

Studenter på vej ud i byen med 
indsamlingsbøsser, ca. 1930, 
Otium, 1969, nr. 10.

Landophold
Noget af det første, som Studenternes Sociale Sekretariat sørgede for, var 
landophold om sommeren til gamle mennesker: ”Studenternes landkoloni” 
på Krogholmgård i Trørød, som det fremgår af årsberetningerne for 1911-
1915. Først lejede man sig ind og ansatte en bestyrerinde, der kunne modtage 
de gamle, når de kom på kortere og længere besøg. Man tilbød de gamle 
sommerophold på 14 dage samt udflugter, hvor der blev kørt med charabanc 
fra byen og ud på landet. I 1911 havde 83 gamle fået et landophold på 14 
dage i løbet af sommeren. I 1912 var det 120 gamle. I 1915 var det 140. Senere 
købte Ensomme Gamles Værn Krogholmgård, og landopholdene fortsatte 
ufortrødent indtil midt i 1960’erne. I 1963 etableredes endnu en landkoloni, 
der ligesom Krogholmgård blev forskønnet med en havestue og ombygget, så 
den også kunne bruges om vinteren. Man kunne nu hver sommer modtage 
624 ældre i landkolonierne – og stadig var der i midt 1960’erne stor interesse 
blandt ældrebefolkningen for de gratis 14-dages ophold på landet.

Krogholmgård, hvor de gamle 
har sommerophold. Øverst 
ses gårdspladsen og nederst 
en kreds af gamle ”i hyggeligt 
samvær,” Staden Københavns 
Gamle, november 1925.



84 85

Vinterstuer
Aftensammenkomster for de gamle i byen – hvad var idéen og meningen?
 Hermann Koch skrev i sine erindringer,69 at han så ”noget tillukket og  
indesluttet” hos de gamle. Han mente, det var udtryk for, at de fleste  
havde opgivet troen på, at livet endnu havde en glæde at bringe dem. 
Alligevel syntes han at spore en længsel efter ”friske Livsindtryk.” Han 
fandt det meningsløst, at ”et velordnet Kultursamfund som det danske” ikke 
kunne byde de ældre bedre livsbetingelser. Derudaf kom idéen til ham 
om det, der skulle blive til en årtier, faktisk århundrede lang tradition: 
vinterstuerne. De var aftensammenkomster, hvor de gamle mødte hinanden 
og mennesker, som kunne ”komme dem venligt i Møde,” som kunne ”øse 
af deres friske Livsindtryk” ved foredrag, musik og sang. Og ikke mindst 
sangen, for ”hvor der synges, er der gerne Glæde,” det havde Koch oplevet på 
Askov Højskole. Han samlede en sangbog med titlen Syng til disse aftener. 

69 Koch (1980 [1934]), s. 86-87.

En aften i Vinterstuerne, Årsberetning over Studenternes Sociale Sekretariats Virksomheder,  
1. maj 1915 – 30. april 1916.

Den første vinterstue fandt sted i Asylbygningen i Gothersgade i 1910; lokalet 
blev lejet af Studenternes Sociale Sekretariat. Vinterstuen blev afholdt i to 
sammenhængende sale, seks hverdagsaftener om ugen. 1.200 gamle havde 
fået kort til en aften hver om ugen. Man havde gjort meget for, at lokalet 
skulle være hyggeligt og indbydende, og der var bøger og tidsskrifter og spil 
til rådighed. Der var billeder på væggene og puder og hynder på stole og 
bænke. Kaffen flød, og dertil var brød – for en tiøre (ca. 6 kr.). Flere aviser 
fortalte om åbningsaftenen. Én af journalisterne skrev, at han så omkring 50 
fremmødte, som han mente kunne tilhøre den kreds af gamle, der modtog 
alderdomsunderstøttelse. Han hørte en livlig passiar under kaffen. Der var 
en venlig betjening af faste værtinder ved disse aftener samt underholdning, 
foredrag, sang, musik. Aftenen sluttede med en ”frivillig” andagt.70

70 Dannebrog, 21. oktober 1910.

Fra den store 
vinterstue i KFUK’s 
festsal, Staden 
Københavns Gamle, 
november 1925.
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En sang med titlen Ensomme Gamle, som blev sunget i vinterstuen og var 
optrykt i Ensomme Gamles Værns organ, Staden Københavns Gamle april 
1918, fortæller om kontrasten mellem de gamles ensomme liv og mødet 
med milde øjne, strålende smil, mellem den kolde vind udenfor og varmen 
i vinterstuen. 
 Efter tre sæsoner blev bygningen i Gothersgade for lille, og man lejede 
sig ind i den tidligere fødselsstiftelse i Amaliegade. Vinterstuerne blev i løbet 
af de næste tiår udbredt over hele København (Indre By, Nørrebro, Vesterbro, 
Frederiksberg og Valby), og enkelte blev oprettet i provinsen. Koch holdt 
tale ved åbningen af den 25. sæson for vinterstuerne, og her fortalte han om 
idéen bag: 

”Der må kunne findes Lægemidler, der lindrer Ensomhedsfølelsen, 
mildner Indesluttetheden og bøder på Melankolien… Da stod det 
mig pludselig klart. Prøv at indbyde til afvekslende og gemytlige 
Sammenkomster. Prøv at samle de Gamle om Mennesker, der har 
Betingelser for at vise dem naturlig menneskelig Forståelse. Prøv 
at skaffe de Gamle et primitivt Klubliv, hvoraf de kan øse friske 
Livsindtryk gennem Foredrag, Musik og Sang… Netop fordi det 
hele var så simpelt, sejrede Tanken... først hos de Gamle, så i den 
almindelige Samfundsbevidsthed... der havde været Nød på færde 
i de Gamles Verden i Storstaden, de Gamle var ensomme, triste og 
gnavne, takket være Vinterstuerne fik de ikke blot Del i Livsglæden, 
men blev nyttigere og mere skattede Borgere for Samfundet… tak 
til de Gamle – tak til Værtinderne – og varm tak fra Ensomme 
Gamles Værn og fra mig som idéens Fader til den københavnske 
Kunstnerverden.”71

Besøg af tidens kunstnere, forfattere og sangere var faste indslag i 
aftenprogrammet, ligesom ved de store fester. Tidens kendte operasangere 

71 Staden Københavns Gamle, 1934, festnummer. Talen blev desuden sendt i radioen i 1934.

var ofte gæster. Derimod kunne man mangle tidens revystjerner eller 
repræsentanter fra den mere folkelige sangtradition (måske lige bortset 
fra besøg af Politisangkoret), i hvert fald er deres besøg ikke refereret i 
årsskrifterne. 
 Aften efter aften samlede vinterstuerne friske gamle fra hele byen. Man 
havde mødekort til faste ugedage, som blev udleveret i sekretariatet hos 
studenterne, først i Citygade, senere i Bernstorffsgade 21. I vinterstuerne 
kunne man træffe de samme mennesker uge efter uge, og måske udviklede 
der sig nære venskaber mellem deltagerne, selv om selve mødekulturen, hvor 
man sidder på række efter række med front mod talerstolen, ikke appellerer 
til samtale de gamle imellem. Det ses af billederne, at vinterstuernes faste 
deltagere helt overvejende var kvinder, med og uden hat, og mændene skilte 
sig ud ved at være de få. Nogle af vinterstuerne kunne modtage rigtig mange, 
fx den store vinterstue i KFUK’s festsal. Koch beskriver malende, hvordan 
de gamle fyldte i gaderne, når tiden for vinterstuernes aftenåbning blev 
nået. Og skal man lade billederne tale, var der store forsamlinger ved hver 
aftenåbning. Det må have sat sit præg på aftentrafikken. 
 Antallet af vinterstuer fortsatte med at vokse op igennem århundredet.  
I 1957 blev der oprettet to nye vinterstuer, hhv. i Brønshøj og Sundby. I  

Politisangkoret på gæsteoptræden i en 
vinterstue, Staden Københavns Gamle, 
november 1947.

Vinterstue, Staden Københavns Gamle,  
november 1945.
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1964 dækkede man hele byen, og antallet var øget til 17, ligesom antallet af 
frivillige såkaldte vinterstuedamer var vokset til 170. 
 Vinterstuen har været en naturlig del af bydelens sociale liv – sammen 
med skole, bibliotek, torve, pladser og butikker, biograf, teater og andre 
samlingssteder. De har medvirket til at gøre gamle mennesker synlige i 
bybilledet og måske bidraget til tættere forbindelse mellem ung og gammel. 
Måske var vinterstuerne medvirkende til den større sociale robusthed, som 
kendetegnede efterkrigstidens bykvarterer. 
 Som et kuriosum kan nævnes, at en enkelt vinterstue – i Fredensborg – 
stadig er i gang og har afholdt 50-årsjubilæum i 2018. Et andet kuriosum, 
der vidner om nye tider, er, at når man søger på ”vinterstuer” i aviserne efter 
1990, så fremkommer en reklame for udestuer.

Sommerhaven
Når vinterstuerne lukkede om foråret, åbnede sommerhaven, hvor de gamle 
blev inviteret til jævnlige sammenkomster i sommermånederne med samme 
dagsorden som i vinterstuerne. 1. juni 1912 åbnedes sommerhaven første 
gang i gården bagved Gothersgade 107, vinterstuens adresse. 

En kreds af vinterstueværtinder blandt de gamle i St. Kannikestræde, Staden Københavns 
Gamle, november 1941.

Journalisten fra Nationaltidende, der overværede åbningen, skrev om 
lokaliteten og begivenheden: ”En hyggelig gammel Gård, der med sine smukke 
Træer virker som en lille idyl midt i Hovedstadens Gadetummel. Her er nu 
anbragt Havebænke og Kaffeborde, smykket med Syrener og Bøgeløv, og de to 
Bestyrelsesmedlemmer stud.theol. Bernow og stud.jur. Ellis Holm Henriques 
har med en Gartners hjælp festligt prydet Gården med Blomsterplanter, Gran 
og Laurbærtræer.” Videre skrev han om taler, sang, oplæsning, kaffedrikning 
og en afsluttende andagt samt tale for Christian X. Frk. Johanne Wandall 
stod  for serveringen. Sommerhaven skulle være åben for  skiftende hold 
sommeren igennem, og sæsonen sluttede ved udgangen af august måned. 
Sommerhaven flyttede senere adresse til  Amaliegade 23 og derefter til Store 
Tuborgs Have.

Vejledningskontor for legat- og hjælpesøgende
Vejledningskontoret for legatsøgende var en opgave, som studenterne 
varetog – allerede fra 1911. I 1930 var der stadig søgning til denne hjælp.72 

Formålet var at hjælpe folk, der var i akut nød eller i vildrede om, hvad de 

72 Staden Københavns Gamle, 1930.

Sommerhaven i Amaliegade, i forgrunden assistenten stud.theol. Aage Laursen, Staden 
Københavns Gamle, september 1919.
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skulle gøre i forskellige sager: Pengene strakte ikke til, boligen havde man 
mistet, eller der var ingen penge til brudeudstyr. Mennesker blev vejledt 
i, hvordan de i junglen af datidens legater kunne finde en vej til støtte. 
Kontoret var angiveligt ikke et socialkontor, ligesom man holdt sig tilbage 
med at opfordre ansøgerne om at søge ”vores udmærkede sociale Forsorg” 
eller søge om bolig i De Gamles By. Man holdt sig til det, man kunne, som 
var at vejlede om legater. Der kom både unge og gamle, men de gamle fyldte 
mest, når kontoret åbnede den første mandag i måneden. 

Fusion af de to foreninger
Ensomme Gamles Værn og Studenternes Sociale Sekretariat var fra starten 
to foreninger med hver deres bestyrelse og repræsentantskab. De havde  
samme formand og fælles adresse og arbejdede tæt sammen efter de samme 
principper og målgruppe i en årrække. 
 I 1924 blev de to foreninger fusioneret til institutionen Ensomme Gamles 
Værn, som havde til formål ”at virke for alt Arbejde for værdige og trængende 
Gamle uden Hensyn til Religion, Stand og Livsbeskæftigelse.”73 

En ulykkelig knast på vejen
Det filantropiske arbejde byggede på borgernes velvilje over for 
virksomhedens formål og tro på, at de, der tegnede den, var tillidsvækkende 
personer, som man kunne betro donerede midler, og som ville anvende 
dem efter hensigten. Der var efterhånden indsamlet store midler. For at øge 
tilliden til, hvordan man forvaltede de indsamlede midler, ønskede man 
at knytte ”ældre, ansete Akademikere” til organisationen.74 Spørgsmålet om 
tillid skulle vise sig at være en relevant bekymring, da en bedragerisag senere 
i historien blev en alvorlig knast på vejen.
 Bestyrelsen i Studenternes Sociale Sekretariat var selvsupplerende og 
bestod i begyndelsen af studerende og nogle få mandlige akademikere. I 1911 

73 Nielsen, 1996, s. 65.
74 Nationaltidende, 9. marts 1911.

tillagde man sig et rådgivende repræsentantskab bestående af syv særligt 
udvalgte, velestimerede akademikere, herunder professor Harald Høffding 
samt professor og læge C. C. Jessen. 

Hovedkasserer Carl Gudmon
I slutningen af januar 1927 kunne man i avisen Folkets Selvstyre under 
rubrikken ”Kort og godt – Nord for Kongeåen” læse følgende notits: 
”Forhenværende Sagfører Carl Gudmon er forleden forulykket ved at styrte 
ned ad en Trappe i den Ejendom, hvor han boede, Mynstervej 8, København.” 
Notitsen gik igen i mange aviser over hele landet, og der var også en kort 
meddelelse, hvor de efterladte bekendtgjorde, at cand.jur. Carl Gudmon var 
død, og at begravelsen havde fundet sted.
 Gudmon var et fremtrædende medlem af bestyrelsen for Studenternes 
Sociale Sekretariat og desuden hovedkasserer og bestyrelsesmedlem i 
Ensomme Gamles Værn fra starten i 1910 til 1921. Han var frem til 1920 
altid med til åbningsmødet af årets juleindsamling og holdt tale sammen 

Under indsamlingens tegn,  
Staden Københavns Gamle, 
december 1919.
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med to andre faste talere, nemlig formanden for det hele, Hermann Koch, og 
formand for repræsentantskabet i Studenternes Sociale Sekretariat professor 
Harald Høffding. Når resultatet af årets juleindsamling var kendt i slutningen 
af december hvert år, var det Gudmon, der bekendtgjorde for offentligheden, 
hvad der var kommet ind. 
 I disse år havde foreningen kun de indtægter, som kom ind ved 
indsamlinger og fester i årets løb, samt efterhånden også ved testamentariske  
og andre gaver skænket af rige mennesker. I årsskriftet for 1918 fortalte 
hovedkasserer Gudmon om en gave på hele 1 mio. kr. (ca. 32 mio. kr. i 2019) 
fra en dansk-amerikaner. I april 1919 var der i flere af de større aviser en 
hel side om Gamlesagen med billeder af overretssagfører Gudmon og Koch 
side om side under overskriften ”Hvad der gøres for de Gamle – en Samtale 
med Hermann Koch,” hvor det i indledningen anførtes, at ”de to Mænd 
 er Sjælen i Ensomme Gamles Værns Arbejde.”75 I december 1919 opfordrede 
Gudmon i Morsø Folkeblad, sammen med hele bestyrelsen for Ensomme 
Gamles Værn, læserne til at fortsætte den gode støtte til fattige og ensomme 
gamle. I december 1919 bekendtgjorde og takkede Gudmon offentligheden 
for de i alt indsamlede 1.875 kr. (ca. 50.000 kr.), og i december 1920 for  
2.303 kr. (ca. 52.000 kr.).

Den (skin)hellige bedrager
Der var mange korte notitser om Carl Gudmons dødsfald i 1927, men der 
var ikke nogen nekrolog. Søger man videre, skal man tilbage til 1921 og 
1922, hvor hans navn optrådte hyppigt i aviser over hele landet. Anledningen 
var, at han i slutningen af 1921 blev anklaget for et større bedrageri. Det 
viser sig, at han havde tilegnet sig et stort beløb ikke alene fra Ensomme 
Gamles Værn, men fra flere andre organisationer, hvor han var en betroet 
forvalter af penge, som skulle bruges til at støtte samfundets fattige. Han var 

75 Nationaltidende, 20. april 1919.

juridisk konsulent for Indre Mission, med i bestyrelsen for Frederiksberg  
Kirkefond og meget mere. Gudmons sagførerforretning bestod især af, at 
han var eksekutor for dødsboer, og i årene mellem 1910 og 1920 optrådte 
hans navn ofte i avisannoncer, hvor han tilbød at tage sig af dødsboer.
 Fra starten af december 1921 svømmede aviser i hele landet over med 
artikler om afsløringen og anklagerne mod Carl Gudmon. Det var ikke 
smigrende omtale af den tidligere så fremtrædende godgørende skikkelse. I 
Social-Demokraten og flere andre aviser blev han kaldt ”den hellige  Bedrager” 
eller ligefrem ”den skinhellige Bedrager,” og man gjorde sig lystige over, at 
Kristeligt Dagblad ”knap havde haft Tid til at beskæftige sig med Sagen,” og 
at bladet med en ”jesuistisk Omskrivning” forsøgte at sige, at Gudmon intet 
havde haft med Indre Mission af gøre. Socialdemokraten fortalte også, at 
Gudmon havde taget navneforandring fra Svendsen, da han overtog faderens 
sagførerforretning – og at navnet betød ”Guds gave.”
 Man kan undre sig over, hvordan Gudmons bedrageri kunne lade sig 
gøre. Både Studenternes Sociale Sekretariat og Ensomme Gamles Værn 
varetog en minutiøs regnskabsførelse, hvor alle bidrag ned til én krone blev 
regnskabsført og tilsvarende med udgifterne.
 Afsløringen af Gudmon startede tilsyneladende på et møde mellem ham 
og Koch, som havde rykket for regnskabet. Gudmon kunne ikke fremvise 
en attest fra banken på, at Ensomme Gamles Værns daværende formue på 
40.000 kr. (godt 1 mio. kr.) var på kontoen. Pengene var væk, og det endte 
med, at Gudmon meldte sig selv til politiet og bad om at få sit bo sat under 
konkursbegæring. Han befandt sig i en stærkt nedbrudt tilstand ”på Grænsen  
til Åndssløvhed” og lod sig indlægge på Kommunehospitalet. Et par uger efter 
skrev Berlingske Tidende dog, at Gudmon nu var bragt til Vestre Fængsel fra 
Kommunehospitalet, ”da Professor Wimmer har erklæret, at han intet fejler i 
mental Henseende.”
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Det sidste regnskab, som hovedkasser Gudmon underskrev i Ensomme Gamles Værn, Staden 
Københavns Gamle, februar 1921.
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Sagen mod Gudmon
I januar 1922 startede sagen mod Gudmon, og aviserne havde levende 
beskrivelser af hans udsvævende og ødsle færden i det københavnske 
selskabsliv, hvor pengene jo bl.a. skulle være kommet ”trængende Præste-
enker” til gode. Der var tale om forfejlet valutaspekulation, men hovedvægten 
lå på solderiet. Han bevægede sig sjældent til fods, bilede helst til mondæne 
caféer og hoteller, hvor han indtog kostbare frokoster og ”Sjusser med 
dobbelt Væge.” Han betalte sjældent kontant, men udstedte checks og fik 
lidt kontanter tilbage. Han efterlod ubetalte regninger for bilture alene på  
3.500 kr. (ca. 100.000 kr.).
 Gudmon tog også til Nordsjælland og mødte ”Bondekaren.” Han indtog 
dagligt sin frokost på Palads Hotel, hvor tjenerne beskrev ham som en 
flittig og ødsel gæst, en typisk whiskydranker. Hans personlige forbrug var  
omkring 200 kr. om dagen – hans restaurantbesøg alene blev anslået til 
50.000 kr. på et år. I nutidskroner ville det svare til et dagligt forbrug på  
knap 6.000 kr. – og et årligt forbrug til restauranter på over 1,3 mio. kr.
 Den 8. marts 1922 skrev Social-Demokraten under overskriften ”Den 
hellige Svindler, der soldede Ensomme Gamles Værns Penge op.” Af de  
beløb, der indkom til Ensomme Gamles Værn i 1921 – ca. 200.000 kr. (ca. 
5,3 mio. kr.) – udbetalte han så meget, at der blev et overskud til ham selv 
på 41.000 kr., svarende til ca. 1,1 mio. kr. i dag. Andre steder beskrives 
det, hvordan han flyttede penge fra den ene konto, som han bestyrede, til 
den anden, når der kom revision – og tilbage igen, når revisionen flyttede.  
En anden overskrift var ”Gennem Svindleriernes Labyrint – en af Sagens  
mørkeste Sider er vel nok Carl Gudmons Forhold til Ensomme Gamles Værn.” 
 Under sagen erklærede Gudmon vedvarende, at han intet kunne huske 
om, hvor pengene var blevet af. Da sagen rullede, fik hans kone bevilget 
skilsmisse, og det blev fremhævet, at ”mens han selv brugte Penge over en lav 
Sko, holdt han sit Hjem meget knapt. Hans Hustru fik kun meget små Beløb til 
Husholdningen.”76

76 Tingakrossur, 29. marts 1922. Færøsk avis der udkom fra 1910 til 1990.

Dommen faldt i slutningen af marts 1922, og den lød som følger, som det 
fremgik af en artikel under overskriften ”Den hellige Bedrager idømt 4 Års 
Forbedringshus” i Tingakrossur: ”Den tidligere omtalte indremissionske 
Overretssagfører Carl Gudmon er som Bedrager sendt til Vridsløselille Straffe-
anstalt for et Tidsrum af 4 År. Han mister Bestallingen og skal tilbagebetale 
271.514 kr. (over 8,5 mio. kr.), som han har stjålet fra de Boer, som han var 
Eksekutor for.”
 Under artiklen meddeler en notits, at en tyv, der havde stjålet en over-
frakke med 11 kr. i lommen, (342 kr.) fik tre års tugthus!

Tavshed, dækning af tabet og ny regnskabsprocedure
I forbindelse med den store presseomtale hørte man ikke så meget fra 
Ensomme Gamles Værn, men det fremgår af datidens avisskriverier, at 
bestyrelsen var stærkt bekymret for, hvilke konsekvenser sagen kunne få 
for den aktuelle juleindsamling i 1921 og for organisationens velgørende 
og filantropiske arbejde generelt. Det fremgår, at bestyrelsen besluttede at 
dække tabet med medlemmernes personlige midler, og det var vel for at vise, 
at Ensomme Gamles Værn i bund og grund var en hæderlig og tillidsværdig 
organisation. 
 Efter bedrageriet strammede man kontrollen med midlerne og 
gennemsigtigheden ved, at alle bestyrelsens medlemmer skulle skrive under 
på Ensomme Gamles Værns driftsregnskab, og en statsautoriseret revisor, 
som godkendte regnskabet hvert år, skulle medvirke. 
 I Ensomme Gamles Værns årsskrifter omtaltes sagen ikke med et ord.  
Fra 1921 er Gudmon faldet ud af organisationens fortælling om sig selv, hvor 
han indtil da havde spillet en fremtrædende rolle som hovedkasserer og som 
medlem af bestyrelsen for både Ensomme Gamles Værn og Studenternes 
Sociale Sekretariat.
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I de første tiår i 1900-tallet var filantropisk 
arbejde ensbetydende med frivilligt arbejde. 
Dette gjaldt hovedparten af den indsats, der 
på den tid blev gjort inden for rammerne af 
Studenternes Sociale Sekretariat og Ensomme 
Gamles Værn. Der var i den første periode af 
Ensomme Gamle Værns historie ganske få 
ansatte. Der var en forstanderinde på hvert af 
de tre små hjem, enkelte medhjælpere samt 
en bestyrerinde på Krogholmgård, som med 
hjælp af et par koner og piger fra egnen sørgede 
for de gamles ophold. Forstanderinderne og 
bestyrerinden havde et dagligt og nært samvær 
med de gamle. Datidens ”professionelle” om-
sorgsarbejde var både et kald og et hårdt 
arbejdsliv, som ikke gav mange åbninger til et 
personligt liv ved siden af arbejdet.
 Frk. Lepper havde været diakonisse fra sit  
26. år fra 1880-1887. Hun kom derefter i huset 
hos en enke med mindre børn, hvor hun var  
i 25 år og hjalp med at opdrage børnene. Hun 
blev forstanderinde på Rahbecks Minde ved 
oprettelsen.77 Fru Holst-Nielsen var enke og  
havde en tid været ”husmoder” på Suhrs Hus- 

77 Staden Københavns Gamle, september 1919.

Ensomme Gamles Værn 
og damernes virksomhed

Tre forstanderinder: fra oven  
frk. Lepper (Rahbecks Minde-
hjemmet), fru Holst-Nielsen 
(Christianshavnerhjemmet) 
og fru Milo (Store Tuborg-
hjemmet), Staden Københavns 
Gamle, september 1919.
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moderskole, inden hun blev forstanderinde på Christianshavnerhjemmet. 
Fru Milo var præstedatter og havde været knyttet til Dansk Kvindesamfunds 
arbejde,  inden hun blev forstanderinde på Store Tuborg, hvor hun var 
almindelig afholdt.
 De gamles sag og alt, hvad der blev sat i værk for at sætte de gamles 
sag på dagsordenen i begyndelsen af 1900-tallet, havde ikke været noget 
foruden ”damernes” indsats. Det var som nævnt ”Damernes Hjælpekredse,” 
der ihærdigt sørgede for, at der blev syet, hæklet og bagt til basarerne og 
ved festerne, hvor alle produkterne blev solgt og gav indtjening. Det var 
damerne, der uge efter uge – og år efter år – var værtinder for vinterstuerne 
og sørgede for kaffe og brød og en opmuntrende bemærkning til de gamle. 
Uden dem ville vinterstuerne ikke være blevet til noget. Værtindejobbet 
krævede kontinuitet, da gæsterne forventede at se kendte ansigter, når de 
kom på deres ugedag, men ellers var det nok deres egne bekendte blandt 
de øvrige gæster, som de søgte. De gamle forventedes ikke at bidrage til 
kaffebrygning eller servering eller sørge for underholdningen, men blev 
behandlet som gæster, som skulle opvartes og underholdes. Så længe der 
var vinterstuer i den oprindelige version, var vinterstuernes værtinder 
repræsenteret i bestyrelsen. 
 I avisnotitsen fra oktober 1912 ses navnene på en del af de værtinder, 
der stod for vinterstuerne i den tredje sæson. Det er svært at sætte ansigter 
på de kvinder, der fra starten blev grundstammen i arbejdet for de gamles 
sag. Deres navn og titel havde de fra deres ægtemænd, og kvindernes 
personlige meritter er kun sparsomt beskrevet. Men ud fra deres titler – 
professorinde, pastorinde, bispinde, fru kaptajn, fru grosserer, fru docent, 
fru postkontrollør, fru kontorchef, fru redaktør, fru ingeniør, fru direktør – 
kan man danne sig et indtryk af deres sociale placering. De tilhørte embeds- 
og dannelsesborgerskabet, der dominerede København på den tid. De 
ugifte kvinder blev tituleret frøkener. De kvinder, som mødte frem for de 
gamles sag, var dog ikke kun deres mænds koner. De viste et selvstændigt 
engagement gennem en konkret indsats, uanset politisk tilhørsforhold. 

Senere kom der faste værtinder med hjælp-
ere til de enkelte vinterstuer. De fik alle et 
mindeord i årsskriftet ved deres bortgang 
eller ophør. Her kan nævnes Dagmar Binder, 
der døde i 1944, hvor hun havde været 
værtinde i flere årtier i Østerbros vinterstue. 
Der nævnes også fru Anna Schwarz, som 
havde ledet Frederiksberg Vinterstue i 25 år  
– og at tre af gæsterne havde deltaget gen-
nem alle årene.
 I Nationaltidende omtaltes damerne, 
som støttede de gamles sag, som en kreds af 
”aristokratiets og bourgeoisiets” damer. Det 
var dog kun en halv sandhed. Man kunne også benævne damerne som en kreds 
af filantroper. Og i løbet af Ensomme Gamles Værns første tiår blev damer, der 
tilhørte den politiske elite, og damer, der var kendte samfundsdebattører og 
forfattere – og kvindepolitisk aktive – en del af ”damekredsen.” Deres mænd 
hørte til samfundets magthavere, kirkens mænd, hærens og søens officerer, 
statslige embedsmænd, grosserere og andre forretningsfolk, fabrikanter, 
højtplacerede universitetsfolk og senere højtstående politikere.
 Der er næppe tvivl om, at disse ledende kvinders sociale placering bidrog 
til at forlene de gamles sag med respekt og positiv omtale, så Ensomme Gamles 
Værn i løbet af ganske kort tid kunne tegne en betydningsfuld støttekreds, 
en stor medlemsskare samt økonomiske bidrag gennem indsamlinger og 
testamentariske gaver. 

Den aktive damekreds
Den første bestyrelse i Ensomme Gamles Værn bestod af seks kvinder og  
fem mænd. Det har været et særsyn i datiden, at kvindeandelen i bestyrelsen  
oversteg mændenes. I den første årsberetning blev det også nævnt – måske 
som noget særligt – at ”Foreningen arbejder i øvrigt med aktivt virkende  

Dagmar Binder, Staden Københavns 
Gamle, november 1942.
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Damekredse.”78 I tiden efter forblev der et betragteligt antal kvinder i be-
styrelsen, om end mændenes andel i de senere bestyrelser oversteg kvindernes. 
 Filantropien gav på denne tid de mere velstående gifte kvinder mulighed 
for at få en plads uden for hjemmets fire vægge. Den åbnede for, at de kunne 
udøve en gerning over for andre, at de kunne blive en del af et fællesskab 
og udfolde deres kundskaber. Samfundet var under forandring, og der var 
et stadigt pres fra kvinder og fremskridtsorienterede mænd om at åbne for 
kvinders adgang til uddannelse og erhverv. Især mulighederne for de gifte 
kvinder i borgerskabet var fortsat begrænsede. Siden 1875 havde kvinder 
fået adgang til at få studentereksamen og andre akademiske uddannelser, 
ved århundredeskiftet havde i alt 300 kvinder taget studentereksamen, og i 
1908 havde 29 kvinder uddannet sig til læger. Det var dog stadig sådan, at det 
var de færreste gifte kvinder uden for arbejderklassen, der arbejdede uden 
for hjemmet.
 Fra starten voksede Ensomme Gamles Værns ”damekreds” ud af 
den store kvindekreds, der havde været samlet under De Samvirkende 
Menighedsplejers hat for at tage sig af de gamle sammen med den nye 
hjælpesekretær Koch. Der var tale om 80-100 kvinder, hvoraf en del havde 
medvirket ved de årlige basarer på Vartov, dengang Kochs mor havde stået i 
spidsen for denne populære årlige begivenhed. 
 Bispinde Fanny Fog var leder – eller præsident, som Koch kaldte hende 
– af damekredsen. Hun var på dette tidspunkt en ældre enkefrue og var 
kusine til Kochs mor. Der havde været megen selskabelighed mellem Kochs 
barndomshjem og familien Fog, og Biskop Fog havde holdt tale ved Kochs 
konfirmation. Fanny Fog blev karakteriseret som af retlinet og religiøs natur. 
Hun boede hjemme hos forældrene, indtil hun 43 år gammel blev gift med 
den tidligere kapellan Bruun Juul Fog ved faderens kirke, som senere blev 
Sjællands biskop. Bispinden var med i Belønnings- og Forsørgelsesfor- 

 
78 Årsberetning for Ensomme Gamles Værn, december 1911. 

eningen i København og Omegn, som uddelte præmier for tro tjeneste til 
deres tyende. Fanny Fog døde i 1916 som 81-årig, og der var dødsannoncer 
i aviser over hele landet. I Jyllands-Postens oversigt over årets dødsfald fra 2. 
januar 1917 ”af mere bekendte Personligheder” (læs: mænd), nævnes hun og 
Anna Brøndum fra Skagen (Anna Anchers mor) som de to eneste afdøde 
dette år under kategorien ”kvinder.”
 Andre fra damekredsen, der var med til at danne Ensomme Gamles 
Værn i efteråret 1910, var pastorinderne Kalkar og Hornbech, datteren fru 
Voigt, fru Vera von Irgens-Bergh og professorinde Grønlund. Kvinderne 
var tiltrukket af den frie form, som prægede festerne, vinterstuerne og 
landopholdene, ligesom samspillet med de gamle var en særlig fornøjelse: 
”Hvorfor skal de Gamle være ensomme, når man kan tage denne Byrde fra 
dem og samtidig berede sig selv mange Nydelser?” udtalte en af de trofaste 
værtinder i vinterstuerne og ved festerne, pastorinde Hornbech, til pressen 
forud for årsfesten i 1912.79

 Pastorinderne Kalkar og Hornbech var også aktive i andre filantropiske 
foreninger. De støttede indsamlinger til fordel for fx KFUM, FDF og 
KFUK. Pastorinde Hornbech blev rost for at være ”blandt de Kræfter, der 
i en Menneskealder har søgt at skabe mandig dansk Ungdom.”80 Hun var fast 
medlem af Ensomme Gamles Værns bestyrelse i årtier. Fru Vera von Irgens-
Bergh var kortvarigt medlem af Ensomme Gamles Værns første bestyrelse. 
Hun var gift med Valdemar von Irgens, der var kontorchef i Studenternes 
Sociale Sekretariat.
 Professorinde Grønlund var kun med i den allerførste tid. Dorothea 
Grønlund testamenterede en større gave til Frederiksberg Fødehjem, der 
ofte stod og skulle sende barselskonerne hjem, fordi de ikke havde råd til at 
aflønne dem. Hun var gift med professor Grønlund, som blev rost for alt, hvad  
han havde gjort for floraen og faunaen i Danmark og Norden. Han havde 

79 Riget (København), 17. marts 1912.
80 Fredericia Socialdemokrat, 27. april 1916.
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været aktiv i fugleværnssagen og arbejdet for at fremme folkeoplysningen. 
Professorinden døde i 1911 og blev i bestyrelsen erstattet af fru Oliemøller-
Olsen.81  
 Fru Oliemøller-Olsen trådte således ind i bestyrelsen i 1911, hvor 
hun blev til sin død i 1917. Hun var enke efter en velstående fabrikant på 
Christianshavn. Efter mandens død overtog hun ledelsen af virksomheden og 
var efter avisernes omtale at dømme meget vellidt blandt de ansatte. Hun var 
en flittig filantrop og deltog fx i arbejdet for børnene på Christianshavn, hun 
var i bestyrelsen for Christianshavns Legepladsforening og i menighedsrådet 
i Vor Frelsers Sogn. Hun gav klækkelige bidrag til velgørende formål som 
Christianshavns bespisningsforening, Christianshavns Samaritan, den 
Broderlige Arbejdsklasses Hjælpeforening m.fl. I 1912 fik hun rang af 3. 
klasse, nr. 9 (etatsråd) og tituleredes derefter etatsrådsinde Thora Olsen. Ved 
sin død blev hun fulgt til graven af både rige og fattige. Under overskriften 
”Enkefru Thora Olsens Jordefærd” skrev flere aviser:
 ”Christianshavn frembød Billedet af en Bydel i Sorg. Fattig og Rig strømmede 
mod Vor Frelser Kirke for at overvære den kendte Velgørerinde Enkefru Thora 
Olsens Begravelse og fra mange af de gamle Huse, deriblandt ”Bombebøssen,” 
vajede Dannebrog på halv.”82

 Frk. Anna Wandall var med i damernes hjælpekreds og var også med 
til at oprette Ensomme Gamles Værn i 1910. Anna Wandall, der blev født i 
1889, var datter af fabrikant Wandall. Hun blev forlovet med Hermann Koch 
i 1911 og gift med ham i 1913. Hendes ældre søster Johanne Wandall var 
bestyrer af Studenternes Vinterstuer i en kortere årrække. Anna Wandall var 
med i Ensomme Gamles Værns bestyrelse fra starten og i de første år efter 
ægteskabets indgåelse under navnet pastorinde Koch. Efter 1916 blev hun 
ikke længere nævnt som medlem af bestyrelsen. Ægteskabet blev opløst i  
1921, og derefter er der ingen yderligere oplysninger om hendes deltagelse i 
Ensomme Gamles Værns aktiviteter eller om andre hændelser i hendes liv.
81 Dannebrog, 15. august 1901.
82 Den til Forsendelse med de kongelige Brevposter privilegerede Berlingske politiske    
 Avertissementstidende (1833-1935), 18. marts 1917.

Oberstinde M.A. Qvist kom tidligt i bestyrelsen. Hun udmærkede sig ved at 
være aktiv ved årsfesterne, hvor hun gentagne gange havde ansvaret for den 
restaurant, man indrettede til de besøgende. Derudover deltog hun sammen 
med en række kvinder fra velstående kredse i indsamlinger og andet arbejde 
til fordel for et frivilligt korps, der meldte sig til krigstjeneste i 1914. Korpset 
blev dannet i protest mod Zahle-regeringens neutralitetspolitik.
 Fru Anna Schwarz kom med i bestyrelsen allerede fra 1912/13 og blev 
et trofast medlem gennem mange år. Hun var ligesom pastorinde Hornbech 
værtinde i vinterstuerne og hædredes i årsskriftet for sit værtindeskab i 
Frederiksbergs Vinterstue gennem 25 år.
 Fru postkontrollør Nancke var aktiv i vinterstuerne fra den første 
tid – hun fik et fint eftermæle i Nationaltidende, da hun døde i 1919. Her 
huskes hun som ”[e]n kendt Dame indenfor Hovedstadens socialfilantropiske 
Virksomhed… hun havde et medfølende Hjerte med alle, der trængte og i Nød 
stedte Mennesker, ikke mindst de ensomme Gamle havde i hende en Ven, og 
hun tog med Liv og Lyst del i den Virksomhed, der udgår fra ”Studenternes 
Vinterstuer” og ”Ensomme gamles værn”… også i Arbejdet indenfor Nørrebro 
Samaritan havde fru Nancke været virksom.” Om hendes person i øvrigt 
står samme sted, ”at hun var gift med Postkontrollør Carl Nancke, og at hun 
tilhørte Slægten Monies, var Søster til Vekseleren.”83

Ministerfruer i bestyrelsen
Den selvsupplerende bestyrelses arbejde for at vinde støtte og opbakning 
for de gamles sag hos samfundets magtbærende kredse vandt gehør. I 
1919 tiltrådte en tidligere ministerfrue og en statsministerfrue samtidigt  
Ensomme Gamles Værns bestyrelse. Det drejede sig om fru Astrid Berg, 
der var gift med Sigurd Berg, den tidligere leder af De Bergske Blade og 
tidligere indenrigsminister fra Venstre, samt fru Mathilde Zahle, der var 
gift med daværende statsminister C.Th. Zahle fra Det Radikale Venstre. 
83 Nationaltidende, 22. december 1919.
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Sigurd Berg blev indenrigsminister igen i den regering, der blev dannet i 
1920 oven på Påskekrisen, hvor kongen afskedigede Zahles regering. Den 
nye indenrigsminister Sigurd Berg hilstes velkommen i årsskriftet Staden 
Københavns Gamle i juni 1920, og i den anledning argumenterede man for, 
at de gamles sag ”står uden for alle de Brydninger, som de politiske Kampe 
fører med.” Begge kvinder sad i bestyrelsen gennem mange år – også efter 
at deres ægtemænd ikke længere havde magtfulde poster. Sigurd Berg døde 
allerede i 1921, mens han var minister.
 Både C.Th. Zahle og Sigurd Berg havde i deres politiske virke arbejdet 
for demokratiseringen af samfundet og var engagerede i sociale spørgsmål. 
Sigurd Berg havde været indenrigsminister i den Venstre-regering, der i 
1907 gav kvinder og tyende ret til at stemme til kommunen.84 Dette fik han 
ros for af den tidligere forkvinde for Dansk Kvindesamfund fru Jutta Bojsen-
Møller. Jutta Bojsen-Møller og familien Berg var nære bekendtskaber. Sigurd 
Bergs mor Maren, den første store Venstre-politiker Chresten Bergs kone, 
havde i sin ungdom opholdt sig hos familien Bojsen-Møller og var blevet 
nære venner med familiens døtre, Jutta og Nanna. Da Jutta som helt ung 
blev gift med en 22 år ældre mand, var Maren brudepige, og bekendtskabet 
holdt livet ud. Da Astrid blev gift ind i familien Berg, giftede hun sig ind 
i et levende politisk miljø, der hvilede på aktiv grundtvigianisme og på 
stærke holdninger om den personlige frihed og retfærdighed for både 
kvinder og mænd, men også på holdninger om at tage vare på samfundets 
svageste. Hun gik i forbøn for mange som ministerfrue og fik mange 
henvendelser om hjælp i konkrete sager, som hun tog sig af efter bedste evne. 
Mathilde Zahles mand var statsminister (konseilspræsident) og justits-
minister i den regering, der ændrede grundloven i 1915 og gav kvinderne 
og tyendet den politiske valgret. Han blev kaldt ”de smås beskytter” og 
blev i 1940 hædret af Danske Kvinders Nationalråd for sin indsats for at 

84 Bojsen-Møller, 2018 [1924].

give kvinder den politiske stemmeret; ”du gav os Menneskeret,” som én af 
kvinderne skrev i mindebogen.85

 Såvel Mathilde Zahle som Astrid Berg havde vist interesse for at afhjælpe 
social nød forud for, at de engagerede sig i de gamles sag.  Således anbefalede 
begge i 1910, jf. flere aviser, en indsamling til fordel for ”nødlidende Kvinder med 
Børn.” Begge deltog i forskellige forsamlinger og debatter, hvor kvindesagen 
var på dagsordenen. En anden fælles sag var den nævnte indsamling af 
midler til at bygge et alderdomshjem til gamle tjenestepiger. Astrid Berg sad 
i Ensomme Gamles Værns bestyrelse fra 1919 til 1939. Senere var hun med i 
repræsentantskabet indtil 1954, hvor hun trak sig tilbage af hensyn til alder 
og helbred. Hun blev takket for sin årelange indsats i årsskriftet samme år. 
Mathilde Zahle var i bestyrelsen fra 1919 til 1945, hvor hun døde 76 år gammel: 
”Hun mindes med Sorg, hun mindes især for sin Deltagelse i vort Agitationsmøde 
for Oprettelsen af et Hjem for gamle Tjenestepiger,” stod der skrevet i mindeordet 
i Ensomme Gamles Værns årsskrift i 1945. 
 Der synes at have været almindelig respekt for Mathilde Zahle, ikke mindst 
fordi hun – efter at have være assistent siden 1893 – som den første kvinde fik 
jobbet som rigsdagsstenograf i 1907, som hun bestred, til hun søgte sin afsked 
i 1919. Hun fik gennemført de kvindelige stenografassistenters ligestilling 
med mændene og blev fremhævet som en fremskridtets kvinde sammen med 
andre kvinder, der på den tid gerne ville have et erhverv. Den 29. oktober 1911 
omtales hun således i Nationaltidende i en artikel med overskriften ”Frøken 
Annie Bendtsen ved Høvlebænken.” Her hyldes ”det lykkelige demokratiske 
Danmark, hvor unge Damer af det allerbedste Selskab i stedet for at sidde til 
Stads i Forældrenes Hjem, ventende på eventuelle Friere, foretrækker at skabe sig 
selvstændige Erhverv.” Og her fremhæves Mathilde Zahle, som ”… også mens 
hendes mand var Konseilspræsident vedblev at passe sin Gerning som Stenograf 
i Rigsdagen, som var det den naturligste Ting af Verden.”

85 Danske Kvinders Nationalråd indsamlede håndskrevne hilsener fra kvinder over hele landet til den  
 tidligere statsminister Zahle, som blev samlet i en stor bog, der blev givet til ham i 1940. Bogen  
 ligger i familien Zahles arkiv på Rigsarkivet.
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Denne omtale om tidens nye damer er  
i tråd med en senere omtale af minister-
fruernes borgerlige erhverv. Zahles anden 
regering fra 1913 til 1920 afveg ved at have 
mange akademikere ansat – og mænd 
med stor sympati for kvindesagen. Dette 
afspejlede sig også hos ministerfruerne, 
idet hovedparten havde et erhverv ud 
over at være fruer. En notits fra 1913, som 
blev trykt i mange aviser, oplyste om den 
daværende usædvanlige sammensætning 
af ministerfruer: 

”Udenrigsminister Scavenius er ugift, trafikministeren er Enkemand,  
hvad de andre Ministre angår, har deres Fruer forstået at gøre 
sig gældende, hver især inden for deres Områder: Således er 
Konseilspræsidentens Hustru, fru Mathilde Zahle, som bekendt 
Rigsdagsstenograf, Finansministerens Hustru, fru Elise Brandes 
er Billedhuggerinde, Forsvarsministerens hustru, fru Elna Munch 
er Magister i Matematik og Lærerinde foruden at være førende på 
Stemmeretskvindernes Område herhjemme og Kulturministerens 
Hustru er praktiserende Læge.” 86

Mathilde Zahles søn, Erik Zahle, fortalte om sin mor, at ”hun betød meget for 
sin Mand, også i det politiske Arbejde. Man kan sige, at hun havde en stærkere 
Holdning over mod Socialdemokratiet.” 87 I en nekrolog i Politiken står der, at  
 
86 Lolland Falster Socialdemokrat, 28. juni 1913.
87 Radikalpolitik, 25. marts 1949.

”hun havde en udpræget Retfærdighedssans, at hun oprørtes over bestående 
Misbrug” 88, og også hendes engagement i Ensomme Gamles Værn nævnes: 
”Hendes Fantasi sigtede ofte mod den triste Skæbne, gamle Mennesker gik 
ind til, når de ramtes af Sygdom og Fattigdom, og hverken havde Slægt eller 
Venner. Personlige Oplevelser må have ligget bag. I al fald ofrede hun sig for 
denne Sag med den stille og vedholdende Energi, hun var i stand til at udfolde 
– og hun var en af Foreningens mest fremaddrivende Kræfter. Hun havde ikke 
blot Medfølelse med de Gamle, men også et praktisk Greb om Tingene, og når 
Foreningen har vokset sig så stor, som den er nu med sit smukke Hjem på 
Strandvejen, skyldes det i meget væsentlig Grad Mathilde Zahle.”

De gamles offentligt kendte Damevenner 
En anden kreds af damer, som var med til at præge Ensomme Gamles Værns 
arbejde, var de kvinder, som jævnligt talte i vinterstuerne og ved års- og 
sommerfesterne, og som støttede foreningen med deres underskrift ved 
juleindsamlingerne. Det var kvinder, der havde skabt sig et navn i offentligheden 
gennem deres sociale og politiske virksomhed eller som forfatterinder.
 Jutta Bojsen-Møller omtalte Koch som en skattet ven. Hun havde som 
nævnt giftet sig tidligt og levet som præstekone og sat en større børneflok i 
verden, da hun blev enke som 55-årig i 1892. Så vendte hun sig mod verden 
og blev valgt til formand for Dansk Kvindesamfund i 1894, (måske spillede 
hendes nære kontakt til Berg-familien og Venstre-bevægelsen ind). Hun var 
formand, indtil hun i 1910 gik af og blev valgt til æresformand. I 1915 gik 
hun forrest i kvindetoget på dagen for grundlovens vedtagelse. Efter at hun 
var blevet enke, arbejdede hun i højskolebevægelsen som højskolemor på 
hhv. Sorø, Grundtvigs og Rødkilde Højskole. 
 Jutta Bojsen-Møller var kendt som en dygtig forhandler, en dygtig strateg, 
som gik efter at nå sine mål, og hun var en efterspurgt taler og fik hyppigt  

88 Politiken, 29. september 1945.

Fru Mathilde Zahle, fotograferet 
mellem 1915-1920, Library of 
Congress.
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omtale i årsskrifterne. Hun talte til 400 gamle fra Christianshavn og Amager i 
Nathaniels menighedshus i Holmbladsgade ved ”en smuk Aftensammenkomst 
for Gamle i 1914.” Efter sigende ”holdt den 77-årige Præstefrue en fortræffelig 
Tale.” Hun talte, ”så det gik de Gamle til Hjertet.”89 I 1916 talte hun ved en 
større aftenandagt for gamle på Nørrebro, hvor Koch indledte, og tilsvarende 
i 1917. I 1918 holdt hun en tale om Grundtvig ved sommerfesten, som den 
dag blev afholdt i Rådhushallen. Dette var et populært tema blandt de gamle, 
også i årene derefter. Da der blev rejst et mindesmærke for Grundtvig i 1931 
i Vartovs Grønnegård, var der næppe en ledig plads, og det var de gamle, der 
fyldte i rækkerne.
 Gamle fru Jutta hørte i øvrigt til de hyppigst medvirkende i vinterstuerne, 
skrev Koch.90 Han fortalte, at han i 1924 på hendes 87-års fødselsdag 
overrakte hende en hilsen, der var underskrevet af alle værtinderne. Hun 
døde som 90-årig i 1927.

89 Nationaltidende, 3. marts 1914.
90 Koch, 1934, s. 104.

Ellen Reumert, der var præstedatter, musikuddannet og musiklærerinde og 
populær forfatterinde, var ”Sagens trofaste Ven.” Hun skrev det meste af sit 
liv, og det var som oplæser og digter, at hun var de ”Gamles Ven.” Hun var én 
af mange kunstnere, der i vinteraftenerne satte sig til rette blandt de gamle 
i vinterstuerne og læste op af nogle af sine historier og skuespil. Hun skrev 
af og til ”forstående og smukke Sange” til forskellige anledninger, herunder 
til julefesten i vinterstuerne. En af hendes tekster – ”Om Ensomhed” – blev 
optrykt i årsskriftet i 1918. Hendes elskede mand, inspektøren på Carlsberg, 
døde i 1912. Selv døde hun i 1934, 68 år gammel. Hun sørgede i lang tid over 
tabet af sin mand, men vendte efter nogen tid tilbage til skriveriet, som hun 
sagde, hjalp hende over ensomhedsfølelsen. Hun skrev om ensomhed som 
et problem i tiden, om at ”Mennesker bliver ensomme gennem Livets rastløse 
Travlhed.” At man jager stilling, ære, penge og fornøjelser mere end at være 
noget for hinanden. Man bliver overfladisk i samværet med hinanden, 
forholder sig kun til ydre ting, ikke det indre, og dermed bliver menneskerne 
fremmede for hinanden. Man er kun optaget af sit eget. Ensomhed er således 
ikke kun noget, der rammer gamle, men er et problem for alle: ”Det er jo tit, 
at Venner, Ægtefolk, Søskende, Forældre og Børn bliver skilt gennem Livets 
jagende Travlhed og rastløse Forlystelser.” Forfatterinden fortsatte med at 
beskrive en situation, hvor en person får et længe ventet besøg fra en god 
ven, ”der er så optaget af alle andre Ting, at han i Grunden selv er rørt over sit 
Visit. Han ser ustandselig på Uret for at passe Aftale et andet sted, og benytter 
ofte den afmålte Tid til at telefonere til Per og Povl, for så er det besørget. Og 
man ser og føler, hvor optaget han er og synes, det er håbløst at begynde en 
virkelig Samtale, så man indskrænker sig til Vejr og Vind og rent ydre Ting…” 91

 Emma Gad var en betydningsfuld meningsdanner i det københavnske 
borgerskab i sin samtid. Hun var en populær forfatterinde, og hendes 
forfatterskab tog afsæt i kvindelivet og i familien.  Forfatterskabet startede 
som tidsfordriv. Som husmor i det velstående borgerskab havde hun 
 
91 Staden Københavns Gamle, september 1918.

Forsamling af ældre (formentlig) i anledning af afsløring af  
Niels Skovgårds statue af N.F.S. Grundtvig i Vartovs Grønnegård, 1931, Københavns Museum.



113112

opvartning og hjælp til husarbejdet. Hun var redaktør på magasinet Vort 
Hjem og skrev bogen Takt og Tone (1918). Hun forsvarede det oplyste 
patriarkat og kvindens store betydning for hjemmet i såvel borgerhjem som 
arbejderhjem, idet hun så hjemmet som den centrale sammenhængskraft i 
samfundet. Man kan sige, at det på dette tidspunkt var noget af en idealistisk 
fordring, da næsten en tredjedel af familierne i København havde en kvinde 
som eneforsørger. 
 Emma Gad dannede fælles sag med Koch og andre betydningsfulde 
bestyrelsesmedlemmer fra Ensomme Gamles Værn i sagen om de gamle 
tjenestepiger og deres mulighed for at få et hjem i alderdommen. Hun havde 
øje for kvinderne uden for sin egen kreds. Hun støttede unge kvinders og 
tjenestepigers husfaglige uddannelse – og støttede den husholdningsskole,  
som Marie Christensen ønskede at oprette. Dette var i tråd med Emma 
Gads interesse for hjemmet som en harmonisk enhed, idet hun bakkede op 
om kvalificeringen af husarbejdet og dygtiggørelsen af de unge piger for på 
den måde at skabe værdighed og balance i relationen mellem husmor og 
tjenestepige. Hun gjorde sig gældende i mange sammenhænge og havde en 
salon, hvor hun mødtes med tidens meningsdannere og det intellektuelle 
borgerskab. Hendes berøring med Ensomme Gamles Værn var begrænset, 
men hun støttede op om sagen, hvor der var sammenfaldende interesser 
mellem hendes og de gamles anliggender. Hun døde som 68-årig i 1921.
 De velstående og behjertede kvinders indsats, uden hvilken Ensomme 
Gamles Værns små hjem, vinterstuer og årsfester ikke var blevet til noget, 
var en kærkommen hjælp til de gamle. Men det var også en arena, hvor disse 
kvinder kunne udfolde deres evner, opleve at have betydning og dygtiggøre sig 
uden for hjemmet. Kvindernes engagement i filantropien og i andre af tidens 
aktive bevægelser har uden tvivl medvirket til deres ønsker om uddannelse og 
erhverv og til tilstrømningen et par årtier fremme til omsorgsuddannelserne 
og professionalisering af omsorgsarbejdet i velfærdsstatens regi.

Harald Høffding, som var professor i filosofi ved Københavns Universitet, 
var med i repræsentantskabet for Studenternes Sociale Sekretariat fra 1911 
og formand fra 1917 til 1931, hvor han døde. Høffding var den første til på 
dansk at bruge begrebet velfærd i den betydning, vi kender i dag. Det skete i 
årene omkring 1890 i bladet Tilskueren i en debat med Georg Brandes, som 
havde introduceret den tyske filosof Nietzsche ved en række forelæsninger 
på universitetet:92 ”I forhold til ordet ”velfærd” er debatten mellem Brandes 
og Høffding højst betydningsfuld, om end betydningen har været overset. For 
første gang optræder ”velfærd” nemlig her på dansk i betydningen: det yderste 
mål for hele samfundets bestræbelser.”93

 Debatten drejede sig om menneskehedens højeste formål. Det var iflg. 
Brandes at frembringe store mennesker, geniale enere, som samfundets 
stræben skulle måles på. Mens det iflg. Høffding var at skabe velfærd og 
sympati, eller mest mulig nytte og lykke for flest mulige mennesker. Høffding 
afviste ikke betydningen af de få store, hvis væsen og virke fører liv, udvikling 
og velfærd med sig for store kredse. Men han afviste Brandes’ liberalistiske 
bekymring for udjævning af de sociale forskelle, som han anså for at være en 
absurd overreaktion og en tom trussel og selvmodsigelse.94

 Debatten medvirkede til velfærdsbegrebets politisering, men det blev  
endnu ikke sat sammen med -stat eller -samfund – det skete først om- 
kring 50 år senere. Som Kjældgaard skriver, er det alligevel ”tanke- 

92 I bogen Meningen med velfærdsstaten: Da litteraturen tog ordet – og politikerne lyttede (2018)  
 skriver Lasse Horne Kjældgaard i kap. 1 om debatten mellem Høffding og Brandes. Dette er  
 grundlaget for vores korte referat.
93 Ibid. s. 31.
94 Ibid. s. 28.

Ensomme Gamles Værn 
og velfærdssamfundet
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Professor Høffding (nederst til højre) har selskab i sin vinterhave i Æresboligen i Carlsberg. 
Nederst til venstre ses Hermann Koch, Det Kgl. Bibliotek.95

vækkende, at debatten udfoldede sig netop som de to love, der af mange 
anses for at være den socialpolitiske optakt til velfærdsstaten, Loven om  
Alderdomsforsørgelse (1891) og Sygekasseloven (1892) var under for-
beredelse – og ingen af tiltagene omtales overhovedet af de to debattører.”96 

 Høffding var ellers ikke bange for at blande sig i tidens mere politiske 
debatter. I Emma Gads magasin Vort Hjem, som udkom i årene omkring 
1900, skrev han et langt indlæg om hjemmets og familiens betydning for 

95 Harald Høffding var som teolog og professor i filosofi med til at sætte fokus på filosofi og åndsliv  
 op igennem 1800-tallet. Han skrev monografier om bl.a. Hegel, Kierkegaard og Rousseau, og i  
 1870 blev han dr.phil. med sin afhandling Den antikke Opfattelse af Menneskets Villie. Hans  
 udgivelse Psykologi i Omrids paa Grundlag af Erfaring fra 1882 blev oversat til flere sprog og  
 gjorde ham kendt uden for landets grænser. Han var rektor for Københavns Universitet i 1901-1902.
 I 1914 blev Høffding den første beboer i Æresboligen på Carlsberg. Ud over at være kendt og  
 anerkendt i ind- og udland for sit videnskabelige arbejde var han uhyre populær blandt studenter  
 og i befolkningen. Hans runde fødselsdage blev markeret med hundredvis af artikler og kronikker i  
 aviser over hele landet og af studerende, som fejrede ham med fakkeltog, da han blev 70 år. 
96 Ibid. s. 37.

menneskers udfoldelsesmuligheder og samfundets sammenhæng. Høffding 
sluttede med at skrive, at det jo nu om dage ikke kun var manden, hvis 
personlighed krævede frit spillerum, det gjaldt også kvinden, som krævede 
mulighed for anden kaldsvirksomhed end den, der øvedes på selve det 
huslige område: ”Mange ser heri en stor Fare for Hjemmets Fremtid. Men hvis 
Hjemmet vil kunne løse den Opgave at lade den personlige Ejendommelighed 
røre sig friere end hidtil for Mandens Vedkommende, så vil den tilsvarende 
Opgave også nok kunne løses for Kvindens Vedkommende. Hjemmet har så 
dyb og fast en Naturgrund, at det sikkert vil bestå, selvom den hidtilværende 
Arbejdsdeling mellem de to Køn afløses af en anden Ordning. Naturen har her 
ikke sagt sit sidste Ord.” 97 
 Da Høffding blev formand for Studenternes Sociale Sekretariats repræ-
sentantskab i 1917, bød Koch ham velkommen med følgende ord: ”Det er en 
verdensberømt Mand, og Studenternes Sociale Sekretariat skal vide at vurdere 
den Interesse og Forståelse, Professor Høffding viser vor Institution. Desuden er 
Professoren ”alle Studenters gode Ven,” og det er jo et Moment, som vejer ikke 
mindre til.”98

 To dage efter talte Høffding ved åbningsmødet for årets juleindsamling, 
og Koch skrev, at professoren her fortalte om Røde Kors og et møde mellem 
fem krigsførende lande, hvor det var lykkedes at blive enige om en indsats for 
det humane krigsfangearbejde. Høffding var formand for den danske afdeling 
i Røde Kors i en periode ved slutningen af Første Verdenskrig, og i talen 
knyttede han forbindelse mellem dette verdensomfattende hjælpearbejde og 
den mere beskedne virksomhed, som studenter drev, idet begge havde en 
evne til at samle de forskellige samfundslag om en god sag.

97 Gad, 2005 [1903], s. 21.
98 Staden Københavns Gamle, 1917.
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Hermann Koch og Gamlesagen – det handler om omsorg 
og kultur
I marts 1931 sluttede Hermann Koch en radiotale om den kommende 
landsindsamling med følgende ord: 
 ”En dansk Videnskabsmand har sagt, at et Lands Kultur kendes på dets 
Forsorg for Gamle.”99

 Havde begreber som velfærdsstat og velfærdssamfund eksisteret i den 
offentlige debat på det tidspunkt, er det langtfra sikkert, at Koch ville have 
sluttet op om dem. Mange af hans taler og artikler viser, at han havde en 
noget skeptisk holdning til kvaliteten af det arbejde, som det offentlige stod 
for, når det gjaldt den rette holdning til og behandling af de gamle. Man kan 
sige, at der var to styrende principper for Ensomme Gamles Værns arbejde, 
som Koch gentog mange gange:

l Ensomme Gamles Værns arbejde skal opfattes som et supplement til den  
 offentlige ældreforsorg. Det offentlige er bedst til forsorg – det private 
 initiativ er førende, når det gælder omsorg.
l Ensomme Gamles Værn skal være politisk neutrale. 

Offentlig forsorg var nødvendig for at skabe rammerne for, at det private 
filantropiske omsorgsarbejde af højere kvalitet kunne komme til udfoldelse.  
Det økonomiske grundlag for Ensomme Gamles Værns alderdomshjem 
var for to tredjedeles vedkommende, at beboerne bidrog med den alder-
domsunderstøttelse, som de modtog fra kommunen. ”Det må i disse Dyrtider 
anses for enestående for ca. 35 Kr. om Måneden (ca. 941 kr.) at kunne bo godt 
under et smukt og hyggeligt Hjems skærmende Tag.” Og at få alt, ”Vask, Lys, 
Varme, fuld Kost, Opvartning og Pleje”100 og desuden at kunne trække sig 
tilbage, lukke døren og være sig selv og samtidig føle sig som del af en familie 
og mødes til måltider og åndelig forfriskelse af enhver art.

99 Staden Københavns Gamle, december 1931.
100 Staden Københavns Gamle, marts 1919.

Alderdomshjemmene var iflg. Koch helt nødvendige: ”Vi lever jo i en Tid, 
hvor næsten i skandaløs Grad Bolignøden står på Dagsordenen. Ikke mindst er 
det gået ud over de Gamle – trods Huslejenævn og al anden lovlig Betryggelse 
har disse de sidste Vintre levet under højst usikre Kår.” Så det er ikke mærkeligt, 
som Koch ofte pointerede, at der havde været ”et sandt Run” 101 af Københavns 
gamle for at slippe ind på Ensomme Gamles Værns alderdomshjem.
 Koch fremhævede også, hvordan alderdomshjem, vinterstuer, udflugter 
og sommerkoloni var båret af frivillige og omsorgsfulde kvinder, som 
var værtinder, og hvis arbejde supplerede de få lønnede medarbejdere på 
alderdomshjem og sommerkoloni.
 Koch talte ikke om ældrepolitik, som vi kender det i dagens debat om 
pensionsalder, betingelser for støtte til gamle, syge og mennesker med 
handicap, pensionens størrelse, om skat, og hvordan vi dog skal få råd til det 
hele. Han talte i stedet om at afhjælpe ensomhed ved at etablere fællesskaber 
med godt samvær og andre oplevelser. Han så de gamles sag som en sag, der 
måtte vedkomme alle mennesker uanset politisk orientering – en humanistisk 
sag hinsides køns- og klasseinteresser. Ensomme Gamles Værn henvendte sig 
til gamle mennesker uden hensyn til stand og tidligere beskæftigelse. Man 
ignorerede ikke fattigdommen; erkendte, at der var forskel på folks stand og 
levekår, men gav ikke de sociale forskelle i alderdommen opmærksomhed.  
 Der kan dog ikke være tvivl om, at datidens debat om socialpolitik, 
herunder ældreforsorg, alderdomshjem, aldersgrænser, skattetryk mv., var 
lige så omfattende og ophedet, som det vi kan opleve i dag. Debatten fik 
bare sjældent adgang til Staden Københavns Gamles spalter, som stort set var 
upolitiske. Der var artikler om reformer og lovgivning, og de blev skrevet af 
politikere eller eksperter på området, som kunne være jurister, økonomer 
eller embedsfolk. Artiklerne var rent informative – sjældent eller aldrig 
polemiske. 

101 Ibid.
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Var Kochs opfattelse af Gamlesagen moderne? Det kan man faktisk godt sige. 
Samtidig med at den med nutidens briller var gammeldags og paternalistisk, 
så var vægten på kvalitet, fællesskab og omsorg noget, som også i dag er en 
udfordring i ældreplejen, hvor der også appelleres til frivillige hjælpere for at 
understøtte den menneskelige omsorg, bl.a. på plejehjem og for enligboende 
ældre mennesker.  
 Princippet om, at det offentlige er bedst til forsorg og det private bedst 
til omsorg, var styrende for Ensomme Gamles Værns arbejde helt frem til 
1960’erne, da ny lovgivning på ældreområdet som nævnt banede vejen for et 
tættere samarbejde mellem Ensomme Gamles Værn og det offentlige. 

Gamlesagen hævet over politiske brydninger
I den anførte radiotale fra 1931 sagde Koch i indledningen om Ensomme 
Gamles Værn:
 ”Denne Institution administreres og ledes af en Række af Samfundets mest 
kendte Personligheder. Den er anlagt på det bredest mulige Grundlag, idet man 
har det principielle Syn, at de Gamle skal være hævet over de Brydninger, som 
i øvrigt kan sætte Skel i vort Folk.”102

 Denne velmente, men lettere paternalistiske tone, ville en “ordførende” 
for Gamlesagen vist ikke komme langt med hos dagens selvbevidste 
seniorer. Men ud over at princippet kunne opfattes som mest skånsomt over 
for de gamle, var det et princip, som gjorde det muligt at søge støtte fra en 
bred kreds af samfundets magthavere inden for politik, økonomi, kirke og 
akademiske cirkler. Det var også nødvendigt. 
 I 1919 skrev Koch: ”Vi vil vække Samfundets slumrende Bevidsthed, så at 
det i stigende Grad forstår, at det står i overvældende Gæld til dem, hvis Hår er 
blevet hvidt under Arbejdets Byrde og Hede. (...) Derfor søger vi Støtte i Øst og 
Vest (...) Vi må have Autoriteterne i Stat og Kommune med.”103

 Ensomme Gamles Værn havde fra starten en tæt forbindelse til 

102 Staden Københavns Gamle, 1931.
103 Staden Københavns Gamle, 1919.

Københavns Kommune. Overpræsidenten, som var kommunens øverste 
embedsmand, var altid med i bestyrelse eller repræsentantskab, og der var 
ofte også mindst én borgmester med. Overpræsidenten ledede det møde, 
som hvert år indledte juleindsamlingen. I 1931 døde Harald Høffding, og 
overpræsident Bülow blev formand for repræsentantskabet. I 1934 overlod 
Koch formandskabet for bestyrelsen til overpræsident Bülow og blev derefter 
selv omtalt som administrator for Ensomme Gamles Værn.
 Ensomme Gamles Værn søgte også opmærksomhed og støtte hos  
politikere på Christiansborg, enten ved at invitere ministre, eller deres  
koner, med i bestyrelse eller repræsentantskab eller ved at invitere dem 

som talere ved en af årets fester. Som nævnt var statsminister Zahles og 
indenrigsminister Bergs koner med i bestyrelsen i en lang årrække. Både 
undervisningsminister Borgbjerg (i 1932) og udenrigsminister Moltesen 
(1934) holdt festtaler. Fra 1931-42 var statsminister Stauning med i 
bestyrelsen. 
 Allerede i 1914 fik Ensomme Gamles Værn kongeligt protektorat, idet 
Christian X blev protektor for organisationen. Senere fulgte Frederik IX, 
dronning Ingrid og senest Prins Henrik. Det kongelige protektorat sluttede 
med Prins Henriks død i 2018. 

Årsberetning for Ensomme Gamles Værn, 1914.
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Det er tankevækkende, at man i det første tiår efter Ensomme Gamles Værns 
dannelse – tiden mellem 1910 og 1920 – formåede at holde ”sagen” fri af 
politiske polemikker og verdens dengang store spørgsmål. Det er en tid, 
hvor verdenskrigen rasede, hvor neutralitetsproblematikken udfordredes, 
kulminerende med Påskekrisen i 1920, hvor kongen afskedigede regeringen 
Zahle, og De Radikale og Socialdemokraterne overvejede at udråbe republik-
ken. Det var en tid med mangel på kul og mad, en tid hvor store sociale 
modsætninger blev sat på dagsordenen af nye bevægelser, først og fremmest 
kvindebevægelsen med kravet om valgret og arbejderbevægelsen med krav 
om 8-timers arbejdsdag, hvor epidemier rasede, og den spanske syge i 1918 
rev rigtig mange unge mennesker bort. Ingen af disse forhold blev omtalt i 
årsskriftet Staden Københavns Gamle, bortset fra et par bemærkninger om 
manglende varme i vinterstuerne en vinter (brændselsspørgsmålet), ”det 
brændende Kaffespørgsmål” samt manglen på brød og sukker. Man holdt 
fokus på de gamles sag og de konkrete virksomheder, der var rettet mod at 
sprede ”Lys over de Gamles Tilværelse.”
 På den baggrund er det interessant at se, at Ensomme Gamles Værn i 
disse år gav plads og ros til indenrigsminister Ove Rode i 1918 og ligeledes 
i 1919 sendte en flot lykønskning til direktøren for ØK, excellencen H.N. 
Andersen, da han blev elefantridder.104 H.N. Andersen var i disse år en nær 
rådgiver for Christian X, bl.a. i forbindelse med Påskekrisen og afsættelsen 
af regeringen. Han bidrog også med økonomisk og moralsk hjælp og støtte 
til Gamlesagen: ”I en Tid, hvor vi andre hverken kunne få The eller Ris, kunne 
de Gamle ude på alle vore Hjem, takket være Østasiatisk Kompagnis gavmilde 
Direktør, få rig Forsyning af disse Rariteter.”
 Når man ser på det imponerende persongalleri, som gennem årene har 
været med i Ensomme Gamles Værns ledende organer, så kan man få det 
indtryk, at man har bestræbt sig på at bevare neutraliteten ved at sørge for 
at tiltrække fra både højre og venstre – fra folk med styr på pengene både 

104 Staden Københavns Gamle, marts 1919.

i finans- og forretningslivet og i det offentlige. Koch var i hvert fald parat 
med rosende omtale til alle, der støttede Gamlesagen – såvel moralsk som 
økonomisk.

Indenrigsminister Rodes tale om 
”Efterløn” 
I Staden Københavns Gamle fra april 1918 findes 
en tale, som indenrigsminister Rode holdt ved 
Ensomme Gamles Værns årsfest, som viser, at 
den socialpolitiske debat om gamle og fattige 
ikke adskilte sig så meget fra det, vi hører i 
nutiden. Han indledte med at tale om forholdet 
mellem unge og gamle, som bør være præget af 
gensidig respekt, og han citerede Henrik Ibsen 
for at opmuntre til forståelse i stedet for frygt, 
håndsrækning i stedet for modstand. Den 
respekt havde på det tidspunkt fundet udtryk 

i en verdensomspændende lovgivning: ”Og vi har Lov at være stolte over at 
være gået i Spidsen med Lov om Alderdomsunderstøttelse.”105

 Rode var måske den første, der brugte ordet efterløn, som iflg. ham 
skulle være en ret (ikke en nåde) for enhver, der levede i folkesamfundet og 
”har gjort sit Arbejde”:
 ”Staten har tusind Øjne,” sagde Rode, ”og der er ingen så fattig og skjult, 
at han ikke bliver fundet, når Staten kræver Penge til sin Husholdning. Men 
her siger Staten også, da den efterhånden har fået Respekt for ’den ærlige 
Alderdom”: Din Arbejdsdag er endt, her er din Efterløn.”
 Den almene ret hævede, iflg. Rode, alderdomsunderstøttelsesloven op 
over alle andre sociale love og viste ligesom begyndelsen til et nyt og bedre 
samfund. Loven var under revision i de år, og der var nogle punkter, som 

105 Staden Københavns Gamle, april 1918.

Ove Rode, Staden Københavns 
Gamle, december 1918.
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Rode gerne ville gøre noget ved, for selv om det var en flot lov på papiret, 
så var ”Udførelsen mere karrig.” Efterlønnen skulle iflg. loven udgøre, ”hvad 
der til enhver Tid behøves. Det er der til enhver Tid to Meninger om,” sagde 
Rode i talen, ”det Offentliges og den Gamles.” Desuden var det forkert, at en 
lille opsparing eller lidt hjælp fra pårørende skulle medføre, at støtten blev 
reduceret. Her havde loven, mente Rode, glemt, at sparsommelighed og 
hjælpsomhed er gode egenskaber, der bør opmuntres, og som samfundet 
ikke står sig ved at udrydde, ”det er slet ikke velbetænkt.”
 Rode gav udtryk for, at med alderdomsunderstøttelsesloven er der tale 
om et kompromis mellem fortid og fremtid, mellem ungdommen i tiden og 
dens alderdom. Her talte Rode faktisk om en kontrakt mellem generationer, 
der har været på spil i alle debatter om et pensionssystem helt op til nu, hvor 
vi har et meget bæredygtigt system106, fordi seniorerne stort set selv har sparet 
op til deres pension, så denne ikke er en byrde for de yngre generationer.107 
 Til sidst i sin tale vendte Rode tilbage til krigens rædsler: ”Det var så 
velmenende det nye Århundrede. (...) Det skabte humane og sociale Love i 
stort Tal. Det værnede de Svage. ’Den sociale Forsorg’ var dets Løsen. De Sår, 
Kampen for Tilværelsen slog, skulle heles. De, der segnede på Vejen skulle samles 
op af Sygeforsikringens, Ulykkesforsikringens og Arbejdsløshedsforsikringens 
Ambulance, indtil Alderdomsunderstøttelsens milde Alderdomshjem ventede 
de Gamle. (...) Nogle blev dog trætte og sagde, at vi drukner i Humanitet. Og 
så druknede vi. (...) Hvad er der blevet af det sociale Århundrede? Druknet, 
omkommet… men i Blod og Rædsler.”
 Til sidst overlod han det til ungdommen at undersøge, hvordan det 
kunne gå så galt, for at det ikke skulle gentage sig. ”Ilde vil det gå Verden, hvis 
Gerningen ikke tages op,” sluttede han – ildevarslende, kan man sige.

106 Andersen (2015), s. 60. 
107 Om kontrakten mellem generationerne, se også Petersen, 2008, s. 30 og s. 46.

I december 1918 skrev Koch i Staden Københavns Gamle en tak til Ove  
Rode. Uden at forklare baggrunden indledte han med at sige, at ”det ligger 
uden for nærværende Blads Opgave at fælde Dom over Indenrigsminister 
Rode som Politiker. Men under de sidste Års tunge og alvorlige Udvikling 
har han været en Forgrundsskikkelse i dansk Samfundsliv, og det ligger nær 
at omtale ham som det sociale Ministeriums Leder. Og han har da også haft 
den Tilfredsstillelse, at vort Land – under de svære Ernæringsforhold – i hans 
Ministertid trods alle Afsavn er blevet nævnt ’Verdens lykkeligste Land’.” 
Herefter fortalte Koch, at Rode i 1918 var leder af Ensomme Gamles Værns 
årlige møde for juleindsamlingen og herunder bl.a. havde oplyst, at ”aldrig 
i den danske Stats Historie er der ydet så store Beløb, som i disse Krigsår, 125 
Millioner Kroner i Fjor (ca. 4,5 mia. kr.), deraf den allerstørste Del i sociale 
Formåls Tjeneste, et Tal der i År vil blive stærkt forøget.”
 Herman Koch er forsigtig i sin tak til Ove Rode og ønsker ikke at blive 
taget til indtægt for Rodes politiske arbejde, som var kontroversielt i forhold 
til erhvervslivet og oppositionen i Folketinget fra Venstre og Konservative. De 
to partier ønskede en mere erhvervsvenlig politik og mere sparsommelighed 
på det sociale område.108

108 Om Ove Rode i Den Store Danske Encyklopædi.
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Hvor der ved 1891-lovens gennemførelse var et fokus på trangen og trangens 
årsag – værdig eller uværdig – som begrundelse for at understøtte de gamle, så 
ændredes synet på gamle menneskers nød og sociale stilling i de kommende 
årtier, sådan som det kom til udtryk i tidens politiske udmeldinger.
 I 1918 holdt indenrigsminister Rode, som nævnt, tale ved Ensomme 
Gamles Værns årsfest. Han så loven om alderdomsunderstøttelse som 
en naturlig del af ”det sociale Fremskridts Århundrede.” I hans øjne skulle 
alderdomsunderstøttelsen være en ret, ikke en nåde: ”det tilendebragte 
Arbejde har Krav på Efterløn, det er ingen Nåde siger Loven, det er din Ret.”109

En ændring i loven i 1922 nedsatte den periode, hvor man ikke måtte have 
modtaget fattighjælp forud for ansøgning om alderdomsunderstøttelse, fra 
10 til fem år. Man bevægede sig altså lige så langsomt fra nåden til retten til at 
modtage alderdomsunderstøttelse, som herefter hed aldersrenten – og man 
udvidede adgangen. Men man forhøjede samtidig aldersgrænsen, så man 
herefter skulle være 65 år for at få aldersrente, mod tidligere 60 år.
”Alder blev dengang som nu opfattet som en (variabel) indikator på nedsat 
erhvervsevne.”110  

 Oppositionen, i disse år anført af Rode, var ikke tilfreds med den 
foreslåede aldersgrænse, fordi man mente, at befolkningen kunne have 
berettigede forventninger om, at 60 år var pensionsalderen. Derfor krævede 
man en overgangsperiode på 20 år – regeringen ville kun være med til 15 år. 

109 Staden Københavns Gamle, april 1918.
110 Petersen, 2008, s. 46.

Alderdomsunderstøttelsens vej 
fra nåde til ret 
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socialreform blev også kaldt for en lov om folkeforsikring, fordi man ligeledes 
ønskede at drøfte, hvorvidt Danmark, som mange andre lande, skulle indføre 
en tvungen alderdomsforsikring. Man endte dog med at bevare retten til 
vederlagsfri aldersrente for de over 65-årige, som enten ingen eller minimal 
indkomst havde.
 Man skulle altså ikke indbetale et vederlag til aldersrente. Men man 
gjorde adgangen til aldersrente betinget af, at personen enten havde 
sygeforsikret sig eller havde sikret sig adgang til at blive sygeforsikret i 
en anerkendt sygekasse. Alle personer mellem 21 og 60 år skulle nu være 
medlem af en sygeforsikring og desuden betale en årlig invalidepræmie. 
Med socialreformen fik alle kommuner med over 4.000 indbyggere desuden 
pligt til at indrette et alderdomshjem.
 ”Lovgivningsmagten har nu talt,” skrev Lassen afslutningsvist, ”og der kan 
næppe være Tvivl om, at den nye Ordning i en Række Henseender byder de 
Gamle bedre Kår end hidtil.”

K.K. Steincke var socialminister ved den store socialreform i 1933, Kanslergade-forliget. I 1935 
blev han justitsminister, Københavns Museum.

Oppositionen undlod derfor at stemme for aldersrenteloven, selv om loven, 
hvad ydelsernes udmåling angik, indebar overgang til et retsprincip.111

 Pensionsalderens op- og nedture har frem til i dag været en varm kartoffel 
i ældrepolitik, og det samme gælder i et vist omfang retsprincippet. Da lov 
om folkepension som universel ret til alle over 67 år blev gennemført i 1956, 
var det 30% af ældrebefolkningen, som sagde nej tak: de ville ikke modtage 
almisser. Først fra omkring 1966 modtog næsten alle folkepension.112

 Loven om aldersrente fra 1922 blev ikke omtalt i Staden Københavns 
Gamle. Der var i det hele taget ikke megen omtale af ældrepolitik i Ensomme 
Gamles Værns første 30-40 år. I 1918 var der tre artikler med det fælles 
emne, den svenske pensionsforsikring, hvori læserne blev informeret 
om reglerne for alderspension i Sverige fra 1913, hvor man byggede på et 
forsikringsprincip, der var finansieret af tvungne indbetalinger fra alle 
15-66-årige borgere – til forskel fra det danske offentligt finansierede system. 
 Da socialreformen blev gennemført i 1933, var der dog en lang artikel, 
”Socialreformen og de Gamle”113, skrevet af amtmand Rudolf Lassen. Lassen 
var medlem af Ensomme Gamles Værns repræsentantskab fra 1931 til 1973. 
Han blev udnævnt til amtmand i Svendborg Amt efter en lang karriere i 
Indenrigs- og Socialministeriet, hvor han fra 1929 var departementschef. 
 Lassen var med i regeringens alderdomsforsikringskommission af 1922 
og var socialminister Steinckes nærmeste medarbejder i forbindelse med 
Socialreformen af 1933. Han kæmpede livet igennem for, at ”Nåde skulle 
blive Ret” og var iflg. det historiske værk Dansk Velfærdshistorie en sand 
”Våbendrager” for Steincke, som ikke ønskede, at aldersrenten skulle baseres 
på et forsikringsprincip, men skulle være en universel ret.114

 Lassens artikel fra 1933 er en redegørelse for, hvad der var intentionerne 
med loven, hvad der var debat om, og hvad det endte med. Steinckes  

111 Ibid. s. 46.
112 Nielsen, 1996, s. 93. 
113 Staden Københavns Gamle, 1933.
114 Petersen et al., 2011, s. 298.
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Hæftet Vort folkelige Selvstyre er en grundig redegørelse for, hvordan det 
gamle – enevælden – faldt, og det nye fik fodfæste med grundloven – de 
tre myndigheder og vore umistelige friheder – samt Rigsdagen (Folketing 
og Landsting), partierne og lokalstyret. Resultaterne af arbejdet gennem 
100 år beskrives som en plovfure, der ikke altid har været trukket lige. 
Sociallovgivningens mark fremhæves som det vigtigste resultat med lovene 
fra 1890’erne og den store socialreform fra 1933. Det beskrives som nyt, at 
staten overtog forpligtelsen til at sørge for dem, der ikke kunne klare sig selv. 
”Der er enighed mellem Partierne om Principperne, men ikke om Praksis: om 
Hjælpen er nået langt nok ud og dybt nok ned, eller om Humanismens store Idé 
er ved at blive udvandet til Øllebrødsbarmhjertighed.”116 

 Til slut konkluderes, at rammerne for folkestyret stort set er i orden, men 
det er ikke nok. Indholdet må også være det, ”og hvad er vort Folkestyres 
Indhold. Det er det, at enhver dansk Borger har Medansvar for sit Fædreland, 
et Ansvar som hver Enkelt har fået med Retten til at deltage i Styret af vort 
Land. Thi med denne Ret følger Pligten til at sætte sig ind i vort Samfunds 
Ordning og Fungeren og til med stedse vågen Samvittighed at følge vor 
Lovgivning og Administration. Et virkeligt Folkestyre hviler på sind, der ikke 
sløves i deres Ansvarsbevidsthed, og som ikke tillader sig at lade noget gå forud 
for Retfærdighed.”117 

 Man fornemmer besættelsestiden som baggrund for initiativet. 

Aldersforsorg og aldersrentenydere
Hæftet Danmark gav os: Aldersforsorgen er skrevet af cand.jur. Margrethe 
Smidt. Det fik i Ensomme Gamles Værns årsskrift fra 1941 følgende 
redaktionelle omtale:
 ”Det er en praktisk lille Oversigt over Samfundsspørgsmålet: ’De Gamle’, 
siden Staten efter Reformationen overtog Forsorgspligten. (...) særlig dvæles  
 
 
116 Appel, 1941, s. 25.
117 Ibid. s. 34.

Men det betyder ikke, fortsatte han, at der ikke ved siden af den offentlige 
hjælp, er rigelig plads til, at der fra privat side hjælpes der, hvor den offentlige 
hjælp ikke slår til: ”Navnlig det personlige Arbejde er et Supplement til den 
offentlige Hjælp, som ikke kan skattes højt nok. (...) Der er derfor kun al god 
Grund til at slutte op om Ensomme Gamles Værn og dens Arbejde.”115

 Efter denne advarsel kan man få den idé, at når årsskriftet i denne tidlige 
periode ikke skrev meget om lovgivning og regler på pensionsområdet, kan 
det skyldes, at læserne helst ikke skulle få den idé at indstille eller reducere 
den private hjælp og støtte, som Ensomme Gamles Værns arbejde var 
fuldstændig afhængig af. 

”Danmark gav os” 
I 1941 udgav forlaget Schultz seks hæfter med den fælles titel Danmark 
gav os. Hæfterne var skrevet af en kreds af tidligere kvinderegensianere, nu 
cand.mag. og cand.jur., og var småskrifter om sociale og kulturelle forhold i 
Danmark. ”Formålet er gennem en kortfattet og lettilgængelig Fremstilling at 
give så mange som muligt Lejlighed til at sætte sig ind i disse Ting og derigennem 
lære at værdsætte og forstå det Samfund, vi lever i.” 

Hæfterne kostede en krone stykket og havde følgende 
titler: 

l Folkebibliotekerne
l Aldersforsorgen
l Folkehøjskolen
l Børneforsorgen
l Enhedsskolen
l Vort folkelige Selvstyre

115 Staden Københavns Gamle, 1933.
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de Gamle kan ønske sig: Bad, Centralvarme, indlagt Vand, elektrisk Lys m.m.”  
Og efterhånden var man gået over til, at alderdomshjem kun blev indrettet 
med eneværelser. 
 En tillægsbestemmelse til loven fra 1937 tillod, at der kunne gives 
statstilskud til opførelse af billige boliger for aldersrentenydere, og 
Københavns Kommune var gået i spidsen for oprettelsen af sådanne særlige 
aldersrenteboliger. Disse var også indrettet moderne og i friere omgivelser 
med lys og luft, end der hvor de gamle måske havde boet før.
 Nogle af aldersrenteboligerne havde tilknyttet fælleskøkken, som gjorde 
det muligt for svagelige beboere at opretholde egen husførelse i længere tid 
og derved aflaste behovet for alderdomshjem. Lejen lå på 30-40 kr., hvilket 
svarede til henved en tredjedel af aldersrenten. 
 De sidste sider i hæftet er viet den private støtte, som der stadig var god 
brug for. Der var mange, især sociale, opgaver, som man vanskeligt kunne 
forestille sig, at det offentlige med held ville kunne tage op: ”Der er derfor 
ikke Tale om, at den ene Part modarbejder den andens Bestræbelser, og at den 
Ene gør den Anden overflødig. De Private arbejder ofte i Forståelse med og på 
Linie med det Offentlige.”120 

 Ensomme Gamles Værns arbejde fremhæves også, hvis formål iflg. 
institutionens ”Fader,” pastor Hermann Koch, var at bibringe de gamle friske 
livsindtryk, som gjorde dem livet værd at leve i de sidste år, hvor mange 
virksomme mennesker ellers let fik indtryk af, at de var overflødige og med 
en vis bitterhed ville være tilbøjelige til at lukke sig inde ”og henfalde til 
Gnavenhed og Surhed. Men hvad gør man da for at kaste Glans over deres 
ensformige Tilværelse?”
 Om vinterstuerne skrives, at de nærmest kunne sammenlignes med 
forsamlingshuset på landet. Der var god underholdning, og gæster berettede 
om rejser fra steder, hvortil de gamle aldrig selv nåede at komme. Forfattere 
 
 
120 Ibid. s. 19.

der ved Loven om Alderdomsunderstøttelsen, Afløsningen 1922 af Loven om 
Aldersrente og de nugældende Bestemmelser om Gamleforsorg i Steinckes 
Socialreform. (...) det oplyses, at Antallet af Aldersrentenydere nu i 1939 er 
fire Gange så stort som i 1893. Og at det offentliges Udgifter til Aldersrente er 
steget fra 2,5 Mio. Kr. i 1892 il 127 Mio. Kr. i 1939 og nu udgør ca. ¼ af samtlige 
Udgifter til hele den sociale Lovgivning.”118

 Margrethe Smidt gør rede for, at taksterne er steget, og ”selvom Pengenes 
Købeevne er faldet betydeligt i de sidste 50 År, så er Aldersrentens Købekraft 
alligevel steget med ca. 300 Pct. – Kort kan man sige, at det Offentlige i 
Dag gennem Aldersrenten sikrer alle gamle Mennesker en forsvarlig og tryg 
Alderdom, fri for økonomiske Sorger.”119

 I hæftet beskrives også udviklingen væk fra den nedværdigende 
anbringelse på fattiggården over offentlige asyler og anstalter til moderne 
alderdomshjem, hvor der på tidspunktet for hæftets udgivelse (1941) fandtes 
ca. 500 hjem, deraf 100 private, som gennemsnitligt kunne huse 25 beboere. 
De mest moderne var ”udstyret med alle tekniske moderne Bekvemmeligheder, 
 
 
118 Ensomme Gamles Værn Årsskrift 1941.
119 Smidt, 1941, s. 14.

Aldersrenteboligerne var henvendt til de gamle, der stadig var relativt friske. De kunne fortsat 
føre en selvstændig tilværelse – herunder sørge for vasketøjet, Schmidt, 1941.
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at se initiativet som en foregribelse af den debat, som udspillede sig 10-15 år 
senere i forbindelse med indførelsen af folkepensionen.
 Det fremgår også af begge de citerede hæfter, at især sociallovgivningen 
er genstand for uenigheder om, ”hvor langt man skal gå med Hjælp, og om, 
hvilke nærmere Betingelser der må stilles, for at man ikke skal ophæve Folks 
Selvhjælpsbestræbelser” og ende i ”den rene Øllebrødsbarmhjertighed.” Men 
overordnet set er forfatterne til Danmark gav os entydigt positive over for 
den udvikling, de beskriver. Det er en smuk titel, og hæfterne er velskrevne 
og smukt illustreret, fx med Jens Birkholms maleri fra fattiggården i Fåborg 

og fine billeder fra Store Tuborg og vinterstuer.
 Danmark gav os får en del positiv avisomtale i 1941 og 1942, og der er 
interview med forfatterne, som giver udtryk for, at de ”fik Lyst til at skrive 
i stedet for blot at snakke,” og at de ville omsætte nogle af deres tanker om 
samfundet og formidle til en større kreds, hvad de fandt positivt og værd at 
fremhæve om Danmark.

Oliemaleri af Jens Birkholm, Til Bords, scene fra fattighuset i Fåborg, 1904, Fyns Kunstmuseum.

læste op, og der kom skuespillere, musikere og sangere. Desuden blev 
Krogholmgård og studentersettlementet Saxogården i København rost 
som elskede samlingssteder for gamle mennesker. ”Midler til Arbejdet får 
Foreningerne hovedsageligt gennem Gaver og Indsamlinger, og dette vidner i 
høj Grad om Folkets sociale Indstilling og Forståelse.”121

 Afsluttende i afsnittet ”Samfundets Hædersgave” i Danmark gav os: 
Aldersforsorgen fremhæves, at aldersrenten nu fra så at sige alle sider blev 
betragtet som en hædersgave, som man havde fortjent ved et stræbsomt liv og 
ved at betale sine skatter og andre kontingenter, og som man kunne modtage 
på samme måde som enhver forsikringsydelse, der kom til udbetaling.

”For et privat Initiativ vil der stadig være Brug. Der er vel i det 
hele taget Grund til at formode, at den Fordeling mellem offentlig 
og privat Virke, der på så mange af Samfundslivets Områder har 
givet gode Resultater, også her vil være den bedste Løsning.
 Skønt vi er nået så langt, såvel med det lille Udsnit af 
Sociallovgivningen, som her er omtalt, at vi med Stolthed kan 
hævde, at Andre har mere at lære af os, end vi af dem, ville det 
være farligt at tro, at vi har nået et absolut Mål. Selvom alle Lejre 
indenfor vort Folk vil erkende, at Samfundet ganske selvfølgeligt 
har en Forpligtelse til at sørge for sine Gamle, så opstår dog også 
her Spørgsmål om, hvor langt man skal gå med Hjælp, og om, 
hvilke nærmere Betingelser der må stilles, for at man ikke skal 
ophæve Folks Selvhjælpsbestræbelser.”122

Hæfterne i serien Danmark gav os er en hyldest til gavegiverne: skatteborgere, 
myndigheder og politikere, som havde stået bag især den offentlige indsats 
og den stærke udvikling på de omhandlede områder, og det er nærliggende  

 
121 Ibid. s. 20.
122 Ibid. s. 21.
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Direktør Carl Heman, også fra repræsentantskabet, 
skrev i årsskriftet fra 1953 om forsorgen og omsorgen 
for de gamle, ”som er så vanskeligt at løse på en 
tilfredsstillende og fuldgod måde, bl.a. fordi antallet af 
gamle er steget meget i de seneste år.”
 Sognepræsten Jørgen Falk Rønne var nabo til 
Rahbecks Minde. Haverne stødte op til hinanden, 
og han fortalte om naboskabet, og om hvordan livet 
udfoldede sig på alderdomshjemmet:
 Heman skrev videre om, hvordan man byggede 
aldersrenteboliger og nye alderdomshjem, men ”alder- 
domshjem er en dyr foranstaltning… og det er et spørgs- 
mål, om man ikke kan løse problemet ved forskellige 

hjælpeforanstaltninger, så de kan blive boende i de ofte kakkelovnsfyrede 
lejligheder, hvor de ikke længere selv kan klare at bære brændsel op.” Han 
pegede på hjemmesygepleje og husmoderafløsning, som man havde i 
hovedstadsområdet, og ønskede at oprette et organ, som kunne yde hjælp til 
gamle, der boede i egen bolig, to-tre timer dagligt; måske hjemmehjælp, som 
den senere blev realiseret. Heman var måske foregangsmand til at advokere 
for de senere helt dominerende mantraer: ”længst muligt i eget hjem” og 
”hjælp til selvhjælp.”
 Til slut glædede Heman sig over, at Store Tuborg skulle udvides med 
en bygning ”dels til 30 aldersrentenydere og dels for sådanne gamle, som er 
økonomisk noget bedre stillede, idet det viser sig, at netop sådanne personer 
ofte har meget svært ved at finde passende ophold.” Og endeligt: ”Foranstående 
omhandler, som det ses, alene forsorgen for de gamle. Et andet problem er 
omsorgen for de gamle. Dette emne må vente til senere omtale.”

Direktør Carl Heman 
tiltrådte som inspektør 
på Store Tuborg i 
1929, blev indvalgt i 
bestyrelsen i 1931 og 
var formand indtil 
1959, hvor han blev 
afløst af E. Haastrup, 
Ensomme Gamles 
Værn Årsskrift, 1959.

Folkepension til alle 
En ny folkeforsikringslov fra 1946 rettede noget op på det forhold, at 
socialreformen, selv om den var epokegørende, ikke havde været særlig 
generøs over for fattige og gamle.

”Socialreformen var socialpolitik og krisepolitik. Den repræsen-
terede en kraftig styrkelse af statsmagten, og den føjer sig derved ind 
i den almindelige tendens til øget statsintervention og centralisering, 
som kendetegner mellemkrigstiden. Men den var ikke særlig dyr, og 
den trak ej heller en hærskare af offentligt ansatte med sig.”123

I Ensomme Gamles Værns årsskrift fra 1946 blev der kort gjort rede for, 
hvad loven betød for gamle i forskellige situationer. Beboere på kommunale 
alderdomshjem kunne nu beholde 390 kr. (ca. 8.500 kr.) årligt til privat 
brug, i stedet for de hidtidige 120 kr. (ca. 2.600 kr.). Og ”da der er 260.000 
Aldersrentemodtagere vil det tage 2-3 Måneder med Omregningen...  §2 siger, 
at det nu hedder Aldersrentemodtager og ikke som før Aldersrentenyder.”
 I årsskriftet fra 1952 gjorde fhv. statsminister Vilhelm Buhl (S), som nu 
var medlem af Ensomme Gamles Værns repræsentantskab, rede for de gamles 
stilling før og nu i en lille artikel om den offentlige aldersforsorg gennem 
tiderne.  ”Omsorgen for de gamle er et smukt træk i dansk demokratis historie,” 
skrev Buhl, men der var stadig opgaver at løse, og ”der er al grund til med stor 
interesse at se hen til den siddende folkeforsikringskommissions arbejde.”
 Til slut pegede Buhl på det ”evigt aktuelle problem, at være i stand til at lyse 
op i sindet hos de ensomme gamle, dem, der sidder hen uden nære pårørende 
og føler tomhedens tryk. Dér slår samfundets hjælp ikke til. De opgaver må 
løses ad anden vej, og at være med i dette arbejde er en god menneskevenlig 
gerning.”

123 Christiansen & Petersen, 2003, s. 139.
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Rudolf Lassen – chefarkitekt bag gennemførelse af 
loven om folkepension i 1956
Rudolf Lassen var medlem af folkeforsikrings-
kommissionen, som fra 1948 forberedte loven om 
folkepension. Loven blev vedtaget i 1956 under 
socialminister Strøm. Lassen byggede broer i 
Svendborg Amt, indtil han gik på pension fra amt-
mandsembedet i 1953. Som pensionist fortsatte han 
arbejdet med indførelse af folkepension og var en 

flittig deltager i den offentlige debat om pensionspolitik. Han varetog fortsat 
mange tillidsposter i samfundet, bl.a. som ordensmarskal og som formand 
for Danmarks Biblioteksforening.
 Han var, som tidligere nævnt, medlem af Ensomme Gamles Værns 
repræsentantskab fra 1931 til 1973, men han nævnte ikke dette engagement i 
sine indlæg i den offentlige debat, ligesom han ikke skrev i Ensomme Gamles 
Værns årsskrifter om sine politiske holdninger i social- og pensionspolitikken. 
De få avisopslag, hvor Lassen omtalte Ensomme Gamles Værn, drejede sig 
alle om, at han opfordrede læserne til at støtte organisationens jule- eller 
landsindsamling, eller det omtales, at han har holdt en af talerne ved det 
store møde i Studenterforeningen, som hvert år indledte juleindsamlingen. 
Hermann Kochs princip om, at Ensomme Gamles Værn var uberørt af 
politik, blev således holdt i hævd, også mange år efter hans død.
 I marts 1954 skrev Lassen en kronik i Politiken under overskriften: 
”Hvad er der i Vejen med Aldersrenten?” Han indledte med at spørge, hvorfor 
kun en tredjedel af de berettigede søgte om aldersrente og nåede frem til, at 
problemet var, at aldersforsorgen aldrig var kommet helt fri af den historiske 
sammenhæng med fattigforsorgen. Det skyldtes bl.a., mente Lassen, at 
man skulle søge om aldersrente på socialkontoret, som mange gamle, der 
gennem et langt liv havde bidraget til samfundet med skatter og afgifter, 
følte var nedværdigende. Han foreslog derfor, at aldersrenten fremover, 
som ”Folkepension,” skulle administreres og udbetales af skattekontoret: 

Socialminister Johan Strøm (S) skrev i Ensomme Gamles Værn årsskrift  
fra 1954 artiklen ”Om forsorg og omsorg,” hvor han redegjorde for lov-
givningen gennem tiderne og de forbedringer af rentemodtagernes øko- 
nomiske kår, som var sket. ”Men det vigtigste vil være, at der bliver gen-
nemført en almindelig folkepensionsordning, og spørgsmålet herom er for 
tiden til behandling i en kommission,” skrev Strøm. Han nævnte også  
boligproblematikken, og hvordan udviklingen havde været med alder-
domshjem og aldersrenteboliger. Han sluttede: ”De gamle har imidlertid 
andre behov end de materielle, og der gøres fra forskellig side et stort og 
fortjenstfuldt arbejde for at give de gamle en lykkelig livsaften.” Herefter 
nævnte han, at nogle kommuner havde ansat omsorgskonsulenter, der havde 
til opgave jævnligt at besøge de gamle og hjælpe dem med deres problemer, 
samt hjælpe dem til at beskæftige sig med ting, der interesserede dem og 
skabte afveksling i deres liv.
 Til slut fremhævede han betydningen af Ensomme Gamles Værns 
arbejde, ”som næppe kan overvurderes,” og endelig: ”Der kan næppe være tvivl 
om, at man fra det offentliges side i langt højere grad, end tilfældet har været, 
bør have opmærksomheden henvendt på betydningen af omsorgsarbejdet for 
de gamle.”
 I årsskriftet for 1955 fortsatte Heman som lovet med at skrive om 
det private, frivillige arbejde, bl.a. det som foregik i De Samvirkende 
Menighedsplejer og omtalte en ny forening, ”Opmuntringsarbejdet,” dannet i 
1953. Også Danske Kvinders Samfundstjeneste udførte opmuntringsarbejde 
bl.a. i form af produktion og uddeling af en halv million kg marmelade. 
 På denne måde fik læserne af Ensomme Gamles Værns årsskrift i årene 
op til fremsættelse og gennemførelse af loven om folkepension i 1956 en 
orientering om, at noget nyt var på vej, og at forberedelsesarbejdet foregik i en 
kommission, men de blev ikke belemret med stillingtagen til de uenigheder, 
som også var til behandling i kommissionen. Og ordene ”velfærd” og 
”velfærdsstat” havde endnu ikke fundet vej til årsskrifterne.

Rudolf Lassen (1882-
1973), Det Kgl. 
Bibliotek.
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–  fortsatte, som vi ved, også i forbindelse med andre offentlige ydelser og 
slutter formentlig aldrig. 

”Giv dem en blomst, mens de lever” 
Med dette udtryk introducerede pastor N. J. Madsen, sekretær for Ensomme 
Gamles Værns bestyrelse, begrebet ”velfærdsstat” i Ensomme Gamles Værn. 
Det skete i årsskriftet for 1959. N. J. Madsen argumenterede her for, at alle 
gamle københavnere skulle have ret til et 14-dages landophold hver sommer, 
og ikke kun hvert 4. eller 5. år, som det var tilfældet med de gamle, som tog 
på Krogholmgård med Ensomme Gamles Værn. Han anførte, at ”vi lever i en 
velfærdsstat, der gøres uendeligt meget for børnene, for de unge og de syge, men 
glemmer vi ikke ofte at give de gamle en blomst, mens de lever.”
 Lassen blev åbenbart inspireret af udtrykket og brugte det som overskrift 
på en kronik i Politiken den 5. december 1960. Her slog han kraftigt til 
lyd for, at pensionister ikke skulle betale skat eller i hvert fald ikke skulle 
beskattes så meget, som var det almindelige indtægter, det drejede sig om. 
Han henviste bl.a. til en aktuel diskussion om forbrugsafgifter, som ville 
ramme pensionister og andre med små indtægter meget hårdt. I slutningen 
af kronikken kom han ind på, at socialøkonomer og andre kloge folk 
fremhæver, at antallet af disse ”uproduktive” medborgere stadig er i vækst 
i forhold til de ”produktive,” og de taler om, at gamle er en ”truende byrde.” 
Men de kan jo ikke gøre for, at de er mange – og man tager jo hensyn til 
børnene og de unges dobbelt så store skare:
 ”At blive præsenteret for forestillingen om at være en tung byrde er slet ikke 
rart! De gamle har også deres stolte bevidsthed om efter evne at have båret 
deres dags byrde.”

”Tusindvis af gamle, som aldrig før har været i forbindelse med den sociale 
forsorg, vil sætte pris på at få renten udbetalt på den foreslåede måde, hvorved 
karakteren af pension understreges.”
 I kronikken gennemgår han hele historien om alderdomsforsorgs-
lovgivningen fra 1890 til omkring 1954, hvor man afventede betænkning 
fra folkeforsikringskommissionen, som Lassen jo var medlem af. Han har 
mange kritiske kommentarer til lovgivere og andre debatdeltagere gennem 
tiden, som godt kan minde en del om det, vi ser i pensionsdebatten i dag 
(2019): ”Mange gør sig store forventninger med hensyn til lettelser i den 
offentlige byrde og højnelse af den sociale moral, men skuffelse vil sikkert 
indtræde sammen med betænkningen.”
 At der blev klaget over, at aldersrenten var for lille, var for så vidt 
forståeligt, mente Lassen, men ”lovgiverne har med større eller mindre varme 
svinget mellem, hvad det gode hjerte tilsiger overfor de gamle, og ”hvor lidt 
man kan nøjes med.” For hver gang aldersrenten forhøjes, ruller millionerne.” 
Et andet sted skriver han om, hvorvidt man kan regne med, at familien tager 
sig af de gamle: ”Det er almindeligt antaget, at et par forældre kan tage sig af 
10 børn – men det omvendte, nej!”
 Lassens indsats i forbindelse med gennemførelsen af folkepensionsloven 
får en del omtale i værket Dansk Velfærdshistorie. Lassen udnævnes til at være 
”den chefarkitekt, der fandt nøglen til enighed om folkepensionsordningen.”124

 Det tilskrives også Lassen, at han kom med nøglen til, hvordan pensionen 
kunne administreres, så det gav mening: at der var et grundbeløb, som alle 
havde ret til, og dertil kom så tillægsydelser til dem, der havde behov for det. 
Og at det samlede system blev kaldt folkepension – og ikke aldersrente. 
 Den universelle ret til pension, som blev indført med folkepensionen i 
1956, var et effektivt bidrag til at fjerne skammen over at modtage penge fra 
det offentlige. Men selve debatten – 

124 Petersen et al., 2012, s. 309.
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 E. Haastrup, formand for bestyrelsen 
 1959-1964, Ensomme Gamles Værn Årsskrift, 1959.125

Indtil midten af 1960’erne var Ensomme Gamles Værns primære virksomhed 
at videreføre vinterstuerne, landkolonien og alderdomshjemmene, der nu 
var samlet på Store Tuborg med 93 pladser. Der afholdtes fester og Tivoli-
ture, og indtægterne kom fortsat fra juleindsamling, landsindsamling, 
testamentariske gaver og legater. 
 Ensomme Gamles Værn byggede på tradition, sammenhængskraft og 
kontinuitet. Man havde fastholdt sit fokus på at give ensomme, ubemidlede 
gamle mennesker sociale og kulturelle oplevelser, som kunne bringe lys og 
glæde ind i deres tilværelse. Vinterstuernes værtinder fortsatte år efter år. 
Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer løb heller ikke af pladsen, 
ligesom alderdomshjemmets inspektør var med i organisationen i årtier. 
Afgang skete ved død eller sygdom. Noget var dog gradvist forandret: 
”damerne” havde ikke længere samme repræsentation som tidligere. Kun 
to ud af 19 medlemmer af repræsentantskabet var kvinder, og ud af seks 
bestyrelsesmedlemmer var der én kvinde. Kvinderne var imidlertid fortsat 
flest blandt de frivillige.
 I året for 50-årsjubilæet i 1960 var antallet af vinterstuer øget til 11, 
som serviceredes af ikke mindre end 130 trofaste frivillige vinterstuedamer, 
hvoraf ikke så få havde udført deres tjeneste i 25-30 år. Ved jubilæet løftede 
 
 

125 E. Haastrup havde, siden han blev cand.jur. i 1934, beskæftiget sig med sociale forhold.

Ensomme Gamles Værn som 
storentreprenør i velfærdsstaten

Til sidst i kronikken skrev Lassen, at nogle nok fandt det lidt mærkeligt, at 
han, i sin velbjergede position som højtplaceret tjenestemand på pension talte 
for yderligere gunstbevisninger til de gamle. ”Men,” forsikrede han, ”der står en 
stor skare mindre gunstigt stillede bag mig. Jeg nærer ikke den ringeste tvivl om, 
at det største politiske partis udmærkede valgslogan ”Gør gode tider bedre” (ved 
valget i nov. 1960) er der særlig grund til at anvende med henblik på de gamle. 
Og det så meget mere, som de kun i beskeden grad har stiftet bekendtskab med 
gode tiders rigelighed. Så derfor, ”giv dem en blomst, mens de lever.””
 I Ensomme Gamles Værns årsskrift fra 1959 findes også en tale fra årets 
midsommerfest, hvor Louis le Maire fejrede, hvad han så som et dybtgående 
opgør med alderdommen som begreb. ”Det er et resultat af den igangværende 
udvikling, at ængstelsen for alderdommen er blevet mindre. Nu om stunder tør 
man godt blive gammel. Man tør det, fordi der nu er så mange, der bliver det, 
at høj alder er en ren banalitet…” Og den vigtigste årsag til denne udvikling, 
fandt han, var indførelsen af folkepensionen, som et officielt og selvfølgeligt 
udtryk for de gamles ret til livet. 
 I 1960 fyldte Ensomme Gamles Værn 50 år og holdt en stor fest i Forum i 
København, hvor regentparret deltog. Ensomme Gamles Værn kunne dette år 
også fejre både velfærdsstat og folkepension. Og uanset at Ensomme Gamles 
Værn ikke som organisation var politikskabende, kunne man også fejre, at 
to fremtrædende repræsentanter for organisationen, Harald Høffding ved 
århundredets begyndelse og Rudolf Lassen omkring 1960, hver på deres 
måde havde bidraget til udviklingen af den danske velfærdsmodel.
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Aldersrenteboligerne erstattede ikke alderdomshjemmene, som man 
samtidig byggede, men de udgjorde et ”nyt og mere samfundsøkonomisk 
rentabelt supplement til alderdomshjemmene.”129 Beboerne i De Gamles By 
havde fået eneværelser, og de blev nu også tilbudt beskæftigelsesterapi, 
billard og stolegymnastik.130 Fra 1955 blev det muligt i København at få 
kommunal hjemmehjælp, hvis man ikke kunne klare husholdningen alene, 
og det blev snart udbredt til hele landet. Det, der nu blev problematiseret, 
var, at der manglede tidssvarende plejetilbud til kronisk syge gamle. Dette 
var emnet for stadslæge Esther Ammundsens indlæg i årsskriftet i 1958. 
Hun var, som mange af de øvrige skribenter, ikke hvem som helst; få år efter 
blev hun medicinaldirektør i Sundhedsstyrelsen.131

 Den nye formand Haastrup var også formand for socialinspektørerne 
og var således på nærmeste hold af, hvad der rørte sig. Han sad i et 
hurtigarbejdende udvalg, der var nedsat af Socialministeriet i 1961 for at 
undersøge behovet for alderdomshjem og plejehjem nu og i fremtiden. 
Rapporten kom året efter i 1962.132 Kendetegnende for tiden, der var 
svanger med forandringer – også i synet på alderdommen – var, at man så 
sig nødsaget til at bemærke følgende vedr. betegnelsen af målgruppen, idet 
rapporten nogle steder anvender begrebet ældre, andre steder ordet gamle: 
 ”I betænkningen anvendes udtrykkene »de gamle« og »de ældre« om 
samme aldersgrupper. Om personer på plejehjem anvendes udtrykket »kronisk 
syge«, der er forsorgslovens benævnelse, men som ikke altid er dækkende, eller 
udtrykket »plejepatienter«.”
 Helt afgørende for interessen for de gamles forhold var uden tvivl 
befolkningsudviklingen, som man satte fokus på i rapporten. Antallet af 
personer på 65 år og derover var vokset fra 273.000 i 1935 til 479.000 i 1960, 
og man forventede, at de gamles andel af befolkningen ville vokse yderligere 
 

129 Ibid. s. 94.
130 Ibid. s. 137, 140.
131 Om Esther Ammundsen i Dansk Kvindebiografisk Leksikon, Mosbech (u.å.).
132 Betænkning vedrørende alderdomshjem og plejehjem, betænkning nr. 318, København 1962.

man sløret for, at man overvejede at skaffe landophold til flere, da man hver 
sommer havde måttet skuffe mange, og ventelisterne var lange. Men ellers 
var alt ved det gamle. Man så mere tilbage end frem, som man måske også 
skal ved et jubilæum. 
 En ny formand, E. Haastrup, var netop tiltrådt og havde afløst Carl 
Heman, som havde været inspektør ved alderdomshjemmene i 30 år. Han 
gentog i sin jubilæumstale126 det enkle budskab, formålet med det hele, ”at 
skabe glæde og lykke hos de gamle, for hvem ensomhedsfølelsen ellers kunne 
være en tung byrde.” Dog var der sprækker af nytænkning i formandens tale. 
I slutningen sagde han: ”Nu bruger jeg igen ordet gamle, hvad jeg egentlig 
burde undgå, for hvem er gammel?” Haastrup tænkte nok ikke på – der på 
talerstolen – at få år efter ville ordet ”gammel” være skiftet ud med ”ældre,” og 
at han stod på tærsklen til et årti, hvor omsorgen ville blive sat på dagsordenen 
med en ny målsætning, hvor synet på alderdommen skulle skifte, og ikke 
mindst, hvor der ville blive rykket ved den hidtidige skarpe arbejdsdeling 
imellem filantroperne og det offentlige mht. forsorg og omsorg. 
 Som Viggo Nielsen, kontorchef i Ensomme Gamles Værn fra 1965 til 
1986, senere udtrykte det: Ved 50-årsjubilæet var Ensomme Gamles Værn 
en ”levende anakronisme,” der var uvidende om, at den med ”accelererende 
glidefart var på vej ind i en ukendt fremtid.”127

Længst muligt i eget hjem 
I 1950’erne var der sket betydelige fremskridt for gamle mennesker. 
Folkepension til alle var som beskrevet blevet til virkelighed i 1956. I 
København var der allerede i 1937 bygget boliger til aldersrentenydere: 
Guldbergshave, nabo til De Gamles By, og et byggeri der kom til at danne 
model for knap 6.000 lignende boliger, som blev bygget i de efterfølgende år.128  
 

126 Ensomme Gamles Værn, Årsskrift, 1960.
127 Viggo Nielsen, Tale afholdt ved EGV Fondens reception i Farimagsgade, maj 2007. 
128 Wingender et al., 2019, s. 94. 
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  refunderet udgifter til bestemte former for omsorgsarbejde for ældre.  
  I rapporten nævnes specifikt, at aktiviteter for ældre, der havde et 
  produktivt formål, var særligt engagerende.
	 l At der tilvejebringes boliger til pensionister, der er kombineret med  
  alderdomshjem.

Man kan næsten læse rapportens anbefalinger som en programerklæring 
for Ensomme Gamles Værns hæsblæsende udvikling de følgende to 
årtier. Dette havde i væsentlig grad baggrund i, at socialministeren i 1963 
fremsatte en lov om forsorg for invalidepensionister og folkepensionister, 
som byggede på rapportens anbefalinger.134 Loven trådte i kraft 1. april 1964 
og blev herefter kendt som omsorgsloven. Den var klar i mælet og pålagde 
kommunalbestyrelserne at sikre, at kommunen rådede over det nødvendige 
antal pladser på alderdomshjem, plejehjem og i kollektivboliger – enten var 
det kommunens egne hjem, eller også måtte kommunen have adgang til at 
indlægge i private hjem. Samtidig blev det pålagt kommunen at sørge for, at 
der var ansat kvalificeret personale i hjemmene.
 Som noget helt nyt tilskyndede man kommunerne til at iværksætte 
omsorgsarbejde eller yde støtte til det omsorgsarbejde, der blev gjort af 
private foreninger, og kommunerne kunne få halvdelen af udgifterne 
refunderet fra statskassen (jf. lovens § 8).

En meningsfyldt alderdom – involvering af de ældre
Rapporten satte sine spor – også uden for de ministerielle kontorer. De 
nøgne fakta om alderdommens udvikling kaldte på eksistentielle tanker om, 
hvad meningen med alderdommen var og skulle være i fremtiden. 
 Ensomme Gamles Værns årsskrift bragte i 1964 en skriftlig tale, oprinde- 
ligt holdt af daværende domprovst Jørgen Bøgh på Hindsgavl over for en 
forsamling af socialfolk i starten af 1960’erne. Bøghs tale blev i årsskriftet 
 
134 Jf. Lov om forsorg for invalidepensionister og folkepensionister, fremsat den 6. november 1963  
 af socialministeren.

i de kommende årtier: ”Antallet af personer i de ældre aldersklasser er steget 
med ca. 75% de sidste 25 år, og der forventes en yderligere stigning på 40% de 
næste 20 år,” skrev man i 1962. Man kunne se, at middellevetiden ”er øget for 
alle aldersgrupper fra 1895 til 1960,” og at ”forsørgerbyrden for personer i den 
erhvervsaktive alder vil øges betragteligt de kommende år.”133

 Opgaven for udvalget var at vurdere omfanget af behov for alderdoms- 
og plejehjem og udvikle retningslinjer for, hvordan de skulle indrettes. 
Udvalgets indstillinger bevægede sig langt ud over kommissoriet og pegede i 
andre retninger. Således stillede man sig forbeholden over for kommunernes 
beregninger, der pegede på behov for mange flere alderdomshjem. Man 
mente, at tendensen var, at flere ældre foretrak at blive boende i egen bolig, 
og at der var behov for flere plejehjemspladser til de ældste og de kronisk 
syge, samt for flere egnede pensionistboliger i tilknytning til alderdoms- og 
plejehjem.
 Udvalgets indstilling mht. forsorgen for ældre var, at man skulle bevare 
de ældres muligheder for at blive længst muligt i eget hjem, dels af hensynet 
til de ældre, dels af hensyn til samfundsøkonomien. For at støtte denne 
udvikling anbefalede man følgende initiativer:

	 l Oplysningsvirksomhed over for de ældre om overgangen fra et   
  arbejdsliv til pensionistlivet.
	 l Regelmæssige helbredsundersøgelser af de ældre – nogle i   
  udvalget foreslog aldersmedicinske klinikker med henblik på   
  forebyggende initiativer.
	 l Øge de ældres adgang til fodpleje.
	 l Omsorgsarbejde for at bryde de ældres ensomhedsfølelse,  
  klubarbejde og andet opmuntringsarbejde. Dette arbejde anses for at  
  medvirke til, at de gamle søger længst muligt at klare sig selv.  
  Det indstilles, at der skabes hjemmel for, at kommunerne kan få  

133 Ibid. Bilag 1, Befolkningsudviklingen.
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Disse tanker var ikke spildte på Ensomme Gamles Værn, der tog det som 
sin opgave at gå i spidsen, da nye tanker meldte sig om omsorgsarbejdet for 
ældre. Man begyndte fx at overveje, om de stadigt eftertragtede vinterstuer – 
man havde netop åbnet fire nye – skulle finde nye former:

”De ældre bør måske i højere grad end tidligere gøres aktive og i et 
vist omfang selv være med i det arbejde, der iværksættes... man har 
sammen med lokale kredse arbejdet på at åbne et nyt samlingssted 
for ældre, hvorved man får mulighed for at skabe en egentlig klub 
for de ældre… og i en af de nye vinterstuer forsøger man at gøre de 
ældre interesseret i at udføre forskellige ting.”135

Nye tanker pressede sig på i midten af 1960’erne for Ensomme Gamles Værn. 
Man havde hidtil afgrænset sit virke til at skabe mødesteder for de ensomme 
gamle, tilføre dem kulturelle tilbud i form af underholdning og tilbyde dem 
en værdig livsaften på mindre alderdomshjem med en hjemlig atmosfære. 
I årsskriftet for 1965 under overskriften ”En meningsfyldt alderdom” 
tegnes konturerne af et nyt syn på alderdommen og de gamle samt et nyt 
handlingsprogram for omsorgsarbejdet, som man fulgte op på de næste årtier.
 Problemstillingen om alderdommen havde iflg. Ensomme Gamles 
Værn skiftet karakter. Når man så bort fra, at boligproblemet og manglen 
på plejehjem stadig kastede skygger, mente man, at ”den egentlige fattigdom 
blandt de ældre stort set måtte betragtes som udryddet her i landet.”136 Nu 
handlede det om, hvordan man kunne hjælpe de ældre med at få indhold 
i tilværelsen. Man henviste til erfaringer om, at ensomme og uvirksomme 
ældre var udsat for at gå mentalt i forfald. Man måtte komme de ældre til 
hjælp gennem en forebyggende indsats, der skulle bryde ensomheden og 
uvirksomheden og give de ældre positive tanker, et fornyet livsindhold og 
nye fællesskaber.

135 Ensomme Gamles Værn Årsskrift, 1964.
136 Ensomme Gamles Værn Årsskrift, 1965.

bragt under overskriften ”Menneskelivets eftermiddag.” Talen begyndte med 
en bitter erindring om Samuel Becketts teaterstykke ”Glade Dage,” som 
domprovsten så som en ”skånselsløs afsløring af, at det er et helvede at blive 
gammel.” På scenen var det aldrende par symbolsk anbragt i en slaggebunke 
– en skraldespand – som værdiløst liv. Domprovsten trak tråden til det 
moderne liv, hvor produktivitetssamfundet satte værdierne. Hvad så med 
de gamle, som ikke længere var med i det produktive liv, spurgte han. Gik 
samfundet glip af de værdier, der er knyttet til alderdommen? 

”Vi forstår endnu ikke, hvad den ældre snydes for i et samfund, 
som måler alle værdier i produktivitet, og vi forstår endnu ikke, 
hvad samfundet snyder sig selv for, når de ældre ikke får lov at 
tilføre det den anden livshalvdels værdier...  Det forudsætter, at der 
virkelig er noget, der hedder værdier i den anden livshalvdel, at 
der hos den aldrende er en kulturel selvbevidsthed at kalde frem til 
afløsning af det mindreværdskompleks, som opstår, når man altid 
skal måle sig med den højproduktive alders målestok.” 

Domprovsten tog ikke noget for givet. Han stillede spørgsmålet, om 
alderdommen ville blive som Becketts slaggebunker, eller om samfundet kunne 
finde værdierne i de uopdagede reserver, i erfaring, tolerance og enkelheden 
hos alderdommen – det, som Grundtvig kaldte ”den fineste frugt.”

Domprovst Jørgen Bøgh, Otium, 
september 1968.
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organisationerne over 60-70 samlingssteder, dvs. forskelligartede miljøer, 
som kunne tilbyde et fællesskab. 
 Nu handlede det om at finde dem, der havde behov, og som ikke selv 
henvendte sig. Man havde bl.a. aftaler med sygekasserne, hospitalerne og 
hjemmehjælpen, som jo havde kontakten til de fleste gamle, også dem der 
ellers gik under radaren. 
 Københavns Kommune støttede op om det opsøgende initiativ ved at yde 
bevilling til aflønning af en socialrådgiver, som skulle være kontaktperson 
mellem bl.a. de offentlige institutioner og samlingsstederne. Socialrådgiver  
Inger Silbermann fik kontor hos Ensomme Gamles Værn på Tingskiftevej 2 
og fik til opgave at understøtte Omsorgsformidlingen. 
 Ensomme Gamles Værn spillede fra starten en central rolle i Omsorgs-
organisationernes Samråd; ud over at have været med til at etablere samrådet, 
blev det nye blad Otium138 organ for samrådet, som blev sendt til samtlige 
medlemmer.

138 Otium udkom fra 1967 til 1986 og blev sendt gratis til samtlige sociale forvaltninger i stat og   
 kommune, samtlige plejehjem og alderdomshjem, samtlige praktiserende læger, samtlige hospitaler,  
 sygehusdirektører og -inspektører og samtlige medlemmer af Omsorgsorganisationernes Samråd. 

Omsorgsorganisationernes Samråds 
samlingssteder, Otium, december 1969.

Socialrådgiver Inger Silbermann på kontoret 
på Tingskiftevej 2, Otium, december 1969.

Omsorgsorganisationernes Samråd – demokratisering, samlingssteder, 
opsøgende arbejde
Uden at svigte de bestående aktiviteter overvejede man i Ensomme Gamles 
Værn nye veje i omsorgsarbejdet for de ældre. Man måtte se i øjnene, at 
de ældre ikke var ens, og med den voksende gruppe af ældre og den 
kraftige ekspansion af omsorgsarbejdet, som den nye omsorgslov havde 
givet mulighed for, måtte der ske en differentiering af arbejdsformer og en 
effektivisering for at nå så mange som muligt. 
 Det blev klart for Ensomme Gamles Værn, at man ikke kunne stå alene 
med en sådan opgave. Man måtte have et overblik over det, der i øvrigt 
foregik. I 1967 tog man initiativ til et samarbejde med De Samvirkende 
Menighedsplejer og Kristeligt Studenter Settlement om at danne et fælles 
såkaldt omsorgsudvalg, Omsorgsorganisationernes Samråd, som allerede 
i 1968 omfattede 25 medlemsorganisationer. I fællesskab definerede man 
et forskningsprogram til at vurdere, hvad der blev gjort, og også indsamle 
nytænkning af omsorgsarbejdet for ældre. Man bad Socialforsknings- 
instituttet om at kortlægge det eksisterende omsorgsarbejde, undersøge 
andre former og vurdere behovet for nye tilgange. 
 Man var enige om, at det var vigtigt at gøre og bevare ældre mennesker 
aktive, ligesom det var vigtigt at finde frem til dem, der havde udækkede 
behov. Man ønskede at demokratisere omsorgsarbejdet, herunder at inddrage 
de ældre selv i tilrettelæggelsen af aktiviteterne. Samrådet blev et vægtigt 
talerør for omsorgsorganisationerne og for Ensomme Gamles Værn mht. at 
få politikerne og embedsmændene i tale og påvirke nye lovgivningsinitiativer, 
der vedrørte de gamle.
 Et særligt initiativ, som samrådet stod for, var Omsorgsformidlingen. 
Det var en opsøgende virksomhed over for de svageste ældre, ”dem, der 
ikke er plads til og brug for i velstandssamfundet.”137 Tilsammen rådede 

137 Otium, december 1969.
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Yderst tv. 
Poul Nygaard Hansen, 
Otium, 1968, nr. 5.

Cand.jur. Viggo Nielsen 
ledede kontoret i 
Ensomme Gamles Værn 
fra 1965 til 1986, hvor 
han gik over til Ældre 
Sagen, Otium, 1985, 
jubilæumsnummer.

at give de ældre mulighed for at blive i eget hjem så længe som muligt. Her 
var bekymringen imidlertid, at de ældre kunne komme til at sidde inaktive 
og isolerede i deres hjem. Borgerrepræsentationen overvejede derfor, at der 
”måtte gøres en indsats for at bryde den ensomhedsfølelse, som netop tynger de 
ældre og de invaliderede.”140

 Ensomme Gamles Værn stod parat med muligheden for at omdanne 
deres vinterstuer til dagcentre og hobbystuer og med tilbud om landkolonier. 
Omsorgsloven gav kommunen mulighed for at give støtte til disse aktiviteter. 
Så samarbejdet mellem Ensomme Gamles Værn og Københavns Kommune 
handlede ikke kun om plejehjemsbyggeri.
 Samarbejdet mellem Poul Nygård Hansen i Københavns Kommune 
fortsatte indtil midt i 1970’erne, hvor Hansen døde, og overborgmester Urban 
Hansen og socialborgmester Børge H. Jensens embedsperioder udløb. Efter 
1976 ønskede kommunen ikke længere at have sæde i Ensomme Gamles 
Værns repræsentantskab. 

”Aktivisering” i grupper
I 1963 havde Ensomme Gamles Værn fået adgang til en landkoloni i 
Mikkelborg, så man kunne tilbyde flere gamle et sommerophold. Den nye  

140 Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger, 1963/64, s. 2483. Citeret efter Wingender et al.,  
 2019.

Ensomme Gamles Værn i samarbejde med kommunerne
Ansporet af de nye idéer – og med baggrund i de nye lovinitiativer på 
omsorgsområdet – gik Ensomme Gamles Værn i gang med at omsætte tanker 
til realiteter. Man åbnede for nye arbejdsformer, fx at uddanne frivillige, men 
også for et øget samarbejde med kommunerne og for at anvende offentlige 
midler. Regnskaberne for 1965/1966 viser for første gang, at virksomheden 
hvilede på indtægter fra kommunerne. Der var tilskud til landophold for 
pensionister på Krogholmgård og Mikkelborg og tilskud til vinterstuernes 
drift og til hobbystuen på Mikkelborg. Det var i første omgang hhv. 
København, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby-Tårbæk og Tårnby Kommune, 
der understøttede Ensomme Gamles Værns omsorgsarbejde. Dette var 
et afgørende brud med den hidtidige praksis, hvor man havde klaret alle 
aktiviteter uden offentlige bidrag. 
 Den nye omsorgslov blev efterfulgt af flere initiativer, der kom til at 
binde det offentlige og den filantropiske virksomhed endnu mere sammen 
i de kommende år. Der var en særlig nær forbindelse mellem Ensomme 
Gamles Værn og Københavns Kommunes Socialdirektorat, hvor kontorchef 
Poul Nygaard Hansen, der havde plejehjemmene under sig, var deres 
kontaktperson. 
 Hansen ville gerne have Ensomme Gamles Værn til at hjælpe sig med  
flere plejehjemspladser til ventepatienterne på hospitalerne, og han ville  
mere end det. ”Vi er interesserede i at holde liv i jer. Så I skal ikke være 
bange for os,”139 citerede Viggo Nielsen ham for at sige, da han som 
nyansat kontorchef mødtes med Hansen i 1965. Det satte gang i et 
omfattende partnerskab, hvor der i de kommende 10 år blev bygget en 
række omsorgscentre i byen.
 Der var tale om en indsats på flere fronter, når det gjaldt omsorgen for de 
gamle i København. På den ene side søgte man at imødekomme behovet for 
plejehjemspladser til de ældre ventepatienter. På den anden side søgte man 

139 Nielsen, 1996.
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Senere blev Mikkelborg brugt både sommer og vinter og blev kernen i helt 
nye beskæftigelsesprogrammer. 

Transport for gangbesværede – en ny gruppe af ældre inkluderes
Som noget nyt udvidede man kredsen af ældre, der kunne besøge 
vinterstuerne, da man indførte en transportordning for de gangbesværede. 
Man nåede dermed ud til en ny gruppe af ældre, der pga. fysisk handicap 
havde svært ved at få kontakt med andre. 

Rekreations- og behandlingsophold til hjemmeboende ældre
I tråd med datidens trend – at gøre ældre skikkede til at forblive i deres 
eget hjem længst muligt – overvejede man i Ensomme Gamles Værn at 
opføre et rekreations- og behandlingscenter for hjemmeboende ældre fra de 
storkøbenhavnske kommuner. Man ville tilbyde genopfriskningsophold på 
en til tre måneder. Med bistand af sundhedspersonale ville man genoptræne 
legemlige skavanker og tilbyde psykisk opfriskning ved luftforandring, 
samvær med andre, natur, beskæftigelse og underholdning. Man mente 
dermed at kunne lette presset på plejehjem og hospitaler.

De frivillige hjælpere på kursus i peddigrørsarbejde, 
Otium, 1967, nr. 1.

Professor F. M. Roeterink fortæller om 
seniorværkstedet, Otium, 1969, nr. 6.

landkoloni blev centrum for et praktisk forsøgsarbejde med beskæftigelse 
af ældre, som man døbte hobbystuen. Man sendte hold på 35 ældre fra 
vinterstuerne til centret, hvor man ”søgte at aktivisere dem ved at arrangere 
diskussioner og sætte dem i gang med forskellige former for hobbyarbejder, som 
de kunne arbejde videre med derhjemme… et varieret udvalg af hobbyarbejder 
var på programmet – stoftryk, peddigrørsfletning, rya-, mosaik-, læder-og 
træarbejder.”141

 Der var stor interesse blandt vinterstuegæsterne for at deltage i hobby-
stuen. Det var vinterstuedamerne, der stod for at styre slagets gang og 
introducere til de forskellige aktiviteter. Man havde derfor måttet sende 
damerne på kursus under ledelse af en beskæftigelsesterapeut, så de kunne 
give kompetent vejledning til de ældre. 
 Som noget nyt delte man de ældre op i grupper, når de deltog i de 
forskellige aktiviteter. Det viste sig hurtigt, at ”netop den gruppevise 
beskæftigelse havde værdi, fordi deltagerne hurtigt lærte hinanden at kende 
og animerede hinanden i arbejdet.” Man overvejede, hvis ”forsøget” faldt 
heldigt ud, at oprette og drive beskæftigelsescentre med udstrakt anvendelse 
af frivillige medarbejdere.

141 Otium, 1967, nr. 1.

Overborgmester Weidekamp måtte kante sig gennem hospitalsgangen pga. problemer med 
patienter på gangene, Otium, september 1976.
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De udvalgte vinterstuegæster i lufthavnen, måske for første gang. Ensomme Gamles Værn 
Årsskrift 1962. 

Grupperejse til syden, Otium, 1968, nr. 3.

Otium, september 1982.

Landkolonier også om vinteren – og starten på et rejsebureau
Ved at modernisere landkolonierne kunne de anvendes til ferieophold også 
i vintermånederne og dermed komme endnu flere ældre til gode. I den 
forbindelse fandt man det nødvendigt ”at udskifte de gamle servantestel på 
værelserne med håndvaske.”142

 Som noget helt nyt på feriefronten var en gruppe på otte vinterstuegæster 
blevet budt på flyrejse til Norditalien, hvor de havde boet på Pension Danica 
i otte dage. Der var rejserapport med billeder i årsskriftet. 
 Det skulle senere vise sig, at rejsen til Norditalien blev starten på en 
omfattende rejsevirksomhed. De gamle havde fået rejselyst og bedre råd. 
Rejseaktiviteten tog til, og EGV fik efterhånden sit eget rejsebureau, som 
tilbød billige rejser til pensionisterne. EGV-ferie kom sidenhen til at hedde 
Senior Rejser.
 EGV udvidede aktiviteterne i takt med de ældres behov og 
forbrugsmuligheder. Man understøttede hermed også den forandring, 
som tidens gamle undergik, fra gamle til ældre med perspektivet om som 
forbrugere at blive ligestillet med de yngre generationer. Dette åbnede også 
for en ny forbrugergruppe, som markedet har nydt godt af lige siden. 

142 Ensomme Gamles Værn Årsskrift, 1964.

Ældre arbejdere i seniorværkstedet, Otium, 
1969, nr. 6.

Stolegymnastik i Hellerup Dagcenter, Otium, 
1970, nr. 3.
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efter aftale med Københavns Kommune – og med basis i den nye lov144 –
åbnet for 51 plejepatienter, og man overvejede at udbygge yderligere med en 
ny plejeafdeling. 

Plejehjem til ventelistepatienter
I 1969 meldte Københavns socialborgmester Børge H. Jensen ud, at hvis 
1960’erne havde stået i plejehjemsbyggeriets tegn, så ville det være endnu 
mere i 1970’erne. I 1958 havde man påbegyndt et københavnsk plejehjems-
program med 3.500 pladser, hvoraf hovedparten var under opførelse eller 
forberedelse, herunder Bystævneparken i Husum med syv plejehjem, 
tilhørende pensionistboliger, administration, køkken, varmecentral, 
lægeafsnit og en børneinstitution. De fleste af de nye plejehjem havde 
eller ville få status som selvejende institutioner, opført og drevet af private 
organisationer i et samarbejde med kommunen.145 Jensen var ikke den eneste 
borgmester, der tegnede en fremtid med omfattende plejehjemsbyggeri i sin 
kommune. Der var gang i plejehjemsbyggeriet landet over i den tid, og EGV 
kom i spil langt uden for Valby Bakke.
 I Københavns Kommune havde man et stort problem med gamle 
mennesker, der lå på hospitalerne og var for syge og svækkede til 
at klare sig selv. De ventede på en plejehjemsplads – og var såkaldt 
ventelistepatienter. Nogle af de første samarbejdsprojekter mellem EGV  
og Københavns Kommune var to plejehjem i Valby, Hermann Koch 
Gården og William Boas Gården, som begge blev indviet i 1972. Begge blev 
umiddelbart fuldt belagt hovedsagelig med beboere, der kom direkte fra 
hospitalerne. Man havde stræbt efter at gøre hjemmene så ”hjemlige og lidet  
 
144 Lov om forsorg for invalidepensionister og folkepensionister, fremsat den 6. november 1963 af  
 socialministeren, gav adgang til offentlige lån og tilskud, forudsat at private hjem gik direkte i  
 samarbejde med det offentlige. Loven blev brugt, da man skulle omdanne en del af Store Tuborg- 
 hjemmet til plejehjem.
145 Finansieringen skete ved, at man opnåede lån med statsgaranti på op til 94% af opførelsessummen.  
 Kommunen dækkede 2/3 af de resterende 6% som tilskud, og de sidste 2% blev rejst af den private  
 organisation. Driftsudgifterne blev afholdt af kommunen, som fik refusion fra staten, svarende til  
 75% af udgifterne.

Det var ikke kun målgruppen, der blev moderne. Ensomme Gamles Værn 
blev til EGV, som en del af moderniseringen.
 Sådan blev EGV efterhånden en mangeartet virksomhed, som i stigende 
grad blev drevet efter forretningsmæssige principper. Dette afspejlede 
sig i de mange datterselskaber, som blev oprettet, da EGV oprettede en 
erhvervsdrivende fond i 1985, og man samlede alle aktiviteter under en ny 
hat, EGV-familien.

Kollektivboliger, plejehjem og dagcentre
Hidtil havde Ensomme Gamles Værn taget sig af at skabe fællesskaber og 
føje lys til livet for ubemidlede gamle, der var friske nok til at klare sig selv i 
hverdagen. Fra midten af 1960’erne åbnede man for at drage omsorg for også 
den sidste plejekrævende tid i alderdommen, med det sigte at give hjælp til 
selvhjælp og udsætte tidspunktet for det institutionaliserede ældreliv. Man 
tænkte nye store tanker om centre med forskellige tilbud til ældre, afstemt 
efter behov. 
 EGV blev i den kommende tid førende i tankesæt om og byggeri 
af boliger og omsorgscentre for gamle mennesker, først i samspil med 
Københavns Kommune og en række omegnskommuner, senere over hele 
landet. Udbygningen af omsorgscentre med kollektivboliger143, plejeboliger, 
dagcentre og plejecentral var betinget af den nye lovgivning, der sikrede 
offentlig finansiering af disse initiativer i et samspil mellem kommuner og 
private organisationer. 
 Ombygning af Store Tuborghjemmet i 1964 var starten på denne nye 
æra. Fra at have været alderdomshjem for relativt friske gamle, havde man 
 
143 Kollektivboliger var selvstændige ældreboliger, der var tilknyttet et område med fælles faciliteter,   
 fx spisehus, gymnastiksal, evt. svømmehal, service som fodterapi, frisør og tilkaldesystemer.   
 Kollektivboligerne kunne omdannes til beskyttede boliger med mere pleje og omsorg tilknyttet,   
 hvis kommunen ønskede det, og lovgivningen rummede mulighed for det. 
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Et af EGV’s initiativer, der var inspireret af de nye tanker om ”det 
moderne omsorgsarbejde” for gamle, var det, der senere skulle blive til 
Rosenborgcentret. Man havde i slutningen af 1960’erne indledt et samarbejde 
med Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB) om et såkaldt alderdomscenter 
i Indre By i København. Centret kom til at rumme plejehjem, dagcenter 
og beskyttede boliger for ældre. Det åbnede i 1978 og var etableret og 
finansieret i et samarbejde mellem EGV, Manufakturhandlernes Forening 
og Københavns Kommune. Dagcenteret skulle kunne modtage alle ældre i 
området, tage sig af deres helbredsmæssige problemer, tilbyde beskæftigelse, 
klubarbejde, adspredelse og underholdning.
 ”Det var et meget livligt hus dengang i 70’erne,” fortæller den daværende 
forstanderinde Gurli Kjærsgård, ”det var en del af visionen for Ensomme  
Gamles Værn.”149 Erna Mertz var plejeansvarlig på Peder Lykke Centret i 
1970’erne og fortæller tilsvarende, at man på den tid gjorde meget for at 
skabe liv og fornøjelighed på centrene. Det blev gjort muligt i kraft af, at man 
havde tilknyttet en større gruppe frivillige, og her ”handlede det om at gå på 
 

149 Interview med tidl. forstanderinde Gurli Kjærsgård, 10. april 2018.

Danseaftener var populære fremgår det af 
Otium, 1969, nr. 8.

institutionsprægede som muligt,” så ”beboerne i videst muligt omfang bevarer 
de mentale incitamenter ved videreførelse af en selvstændig tilværelse i egen 
bolig, samtidig med at de er sikret den nødvendige pleje og omsorg, herunder 
kontakt og aktivitetsmuligheder.”146 

Forebyggende omsorg og omsorgscentre
EGV’s nye kongstanke var forebyggende omsorg. Man ønskede at skabe 
fleksible boligformer for ældre, der kunne understøtte deres selvstændige 
tilværelse. Der var brug for alternativer til plejehjem, som man mente, var for 
dyre, og som institutionaliserede ældre alt for tidligt. Man ønskede boliger, 
hvor beboerne kunne ”bevare deres identitet og den menneskelige værdighed.”147 
Den tid, hvor den ældre ”hørte til i midten af familien, er forbi og kan ikke 
genoplives.”148 Derfor måtte man sikre de ældre andre fællesskaber og tilbyde 
dem alternativ omsorg samt måder at lette hverdagen på. Løsningen blev 
omsorgscentre bestående af en kombination af kollektivboliger, dagcenter, 
plejehjem og plejecentral. 

146 Otium, 1972.
147 Otium, 1977.
148 Ibid.

Plejeafdelingen 
på Store Tuborg-
hjemmet. Ensomme 
Gamles Værn 
Årsskrift, 1964.
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at de efter dagens arbejde i private hjem, kunne trække sig tilbage til eget 
hjem og her modtage samme service, som de selv ydede for andre.153 
Desværre blev det tilsyneladende ved snakken. Efter krigen blev der bygget 
enkelte kollektivhuse af almene boligorganisationer (FSB og DAB) med sigte 
på den moderne kernefamilie – men det slog ikke rigtig an. Snarere vandt 
kollektivhusene popularitet i efterkrigstiden som specialindrettede boliger 
for selvhjulpne ældre og for mennesker med funktionsnedsættelse.
 At kollektivhusene var populære blandt ældre mennesker viste sig bl.a. 
ved, at større private organisationer, herunder Dansk Sygeplejeråd og Dansk 
Samvirke m.fl., i 1954 stiftede Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for 
Ældre og Enlige. Der blev af denne organisation over en årrække bygget en 
række attraktive kollektivbebyggelser landet over, som stadig tilbydes, og 
som medlemmer af de tilsluttede foreninger har fortrinsret til.
 EGV pegede stædigt på behovet for flere kollektivboliger til ældre  
borgere – også kaldet lette kollektivboliger, som modtog rentesikring – eller  
beskyttede boliger.154 Man henviste til en undersøgelse fra Socialforsk-
ningsinstituttet, som dokumenterede, at der var stor efterspørgsel. 
Kollektivboligerne var populære blandt ældre,155 og i 1970’erne og 1980’erne 
søgte man at påvirke politikerne til at skabe gode rammer – dvs. gunstige 
muligheder for statsrefusion og offentlig støtte – for kommunerne for  
at bygge flere kollektivboliger til ældre selvhjulpne. Man henviste til, at  
Perspektivplan II156 havde peget på, at der var behov for 4.000 boliger af  

153 BT, 16. marts 1936.
154 Beskyttede boliger visiteres af kommunen efter en individuel vurdering, og der hører kommunal  
 finansiering af pleje og omsorgsfunktioner med til opholdet. Dette er ikke tilfældet for kollektiv- 
 boligen, der er en lejebolig og reguleret som sådan, og det kræver ikke kommunal visitation og  
 vurdering af plejebehov at få adgang til en bolig. Der hører heller ikke kommunalt betalte  
 plejeydelser til opholdet.
155 Otium, 1972, nr. 2, s. 21.
156 Perspektivplan I og II, PP I og II, er to redegørelser udarbejdet på den danske regerings foranledning  
 og udsendt i hhv. 1971 og 1974. PP I rummer en analyse af den offentlige sektors udvikling som  
 grundlag for fremtidig styring; PP II rummer en lignende analyse, hvor også den private sektor er  
 inddraget. Hovedformålet var at klarlægge tendenserne i samfundsudviklingen, navnlig betydningen 
 en af den stærke vækst i den offentlige sektor. Perspektivplanernes betydning lå især i den omfattende  
 debat, der fulgte offentliggørelsen, mens indvirkningen på den økonomiske politik var mere  
 beskeden pga. landets økonomiske krise.

 jagt efter talenterne”150 og give dem plads til at udfolde sig.
 Omsorgscentre af samme type blev initieret af EGV snart over hele 
landet i 1970’erne og langt op i 1980’erne.

Kollektivboliger
Kollektivhuse var ikke en ukendt boligform i Danmark. Det første hus af 
slagsen, Centralbygningen, blev bygget på Frederiksberg i 1903 af Otto Fick 
på et socialfilantropisk grundlag. Det var tiltænkt at ”hjælpe de familier, hvor 
mand og hustru må arbejde for udkommet, eller hvor hustruen som følge af 
alderdom eller svagelighed ikke formår at bære husførelsens byrder…”151 Huset 
rummede 26 lejligheder og et omfattende servicesystem, som gjorde, at 
huslejen blev tårnhøj, og at det kun var meget velstående mennesker, der 
kom til at bo der.152 I dag er bygningen ramme om en andelsboligforening.
 Tanken om kollektivhuse slog rødder hos Københavns socialdemokrater, 
de nye almene boligselskaber og visse private organisationer. Det lykkedes 
at realisere tanken, så otte kollektiv- og fælleshuse med tilsammen 1.125 
lejligheder i København og på Frederiksberg blev bygget i årene 1918-1930. 
Husene var tiltænkt særlige målgrupper, herunder ældre par og enlige 
kvinder med børn, hovedsagelig med tilknytning til arbejderklasse og 
lavere mellemlag. I 1936 bragte BT et forslag til torvs om kollektivboliger 
til husassistenter, som blev modtaget med glæde hos den københavnske 
forkvinde. Det ville give husassistenterne et værdigere liv og større selvværd,  

150 Interview med tidl. plejeansvarlig Erna Mertz, 9. april 2018.
151 Bro, 2010, s. 104.
152 I en beretning om livet i kollektivhuset fortælles om enken tante Sophie og ungkarlen onkel Søren,  
 der i 1906 flyttede ind fra Flensborg. Her var ”Livets mange praktiske Gøremål glattet ud –  
 Tilværelsen blev på en Gang som en poleret Bordplade… trænge Skoene til at blive børstet eller Sørens  
 Hjemmejakke til at afplettes, behøvede man blot at anbringe disse Ting i et Skab i Entreen, så var  
 Skoen næste dag blanket og Hjemmejakken som ny… Hustjeneren havde Nøgler til alle Vægskabe, der  
 også kunne åbnes udefra… med Betjeningen kunne der forhandles gennem en Hustelefon. Man  
 behøvede ikke at se et Menneske.” Citeret fra Bro, 2010, s.106
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Idéen bag projektet var, at man kunne 
tilbyde differentieret omsorgsassistance, 
så de ældre kunne klare sig selv i eget 
miljø længst muligt.
 En gruppe af rebelske kunstnere fra 
Kunstakademiet tilbød at skabe en have, 
som omgivet af moderne betonbyggeri 
på Peder Lykkes Vej 65 kunne inspirere 
til tanker og drømme om andre steder og 
andre tider. En anden vision var, at haven 
skulle udvikle sig sammen med dem, der 
brugte den, så den aldrig blev færdig. 
Overfor ses tre af idémagerne til haven – 
Per Bille, Ole Sporring og Birgitte Skjold-
Jensen – og her øverst gruppen i gang 
med etablering af haven.159

 Haven er i dag en frodig blomst-
rende oase omkranset af plejehjemsbyg- 
geriet, der fortsat er plejehjem, i nutiden  
med en mangfoldighedsprofil.160 I haven 
er anlagt en café, der er hønsehold og 
bænke til dårligt gående eller til dem, der 
bare vil fordybe sig i egne tanker midt i 
det grønne. 
 Centret blev indviet af Frederik IX 
den 24. august 1971 og udnævnt til at  
være Nordeuropas største omsorgscenter.  
Fra hele kloden blev der vist centret inter-
esse, man fik besøg fra USA, senator  
 

159 Otium, nr. 6, 1970.
160 Se Algreen-Petersen, Blaakilde & Swane, 2016.

Peder Lykke Centrets have anlægges, 
Otium, september 1970.

Senator Edward Kennedy besøger Peder 
Lykke Centret, Ensomme Gamles Værn 
Årsskrift, 1971.

denne art, samtidig med at man  i boligfor- 
liget i 1976 kun havde anvist en kvote på  ca. 250 
kollektivboliger årligt. Man argumenterede for, 
at flere kollektivboliger ville begrænse behovet 
for plejehjem og frigøre boliger til at dække 
andre gruppers behov. Men det lykkedes ikke 
for EGV at skabe finansiering til flere byggerier 
af denne type.

Peder Lykke Centret – Danmark kommer på 
verdenskortet
Et stort spektakulært projekt – som kom til at 
danne model for andre projekter – var Peder 
Lykke Centret, som blev til i N. J. Gorrissens 
formandstid i EGV.157 Det blev kaldt ”det største 
projekt i Ensomme Gamles Værns historie,” da det 
kom på tegnebrættet i 1967, og ”alle former for 
omsorgsarbejde samles her i et center, som ventes 
færdigt i 1970...  En donation på 300.000 kr.  fra  
Københavns Rundskuedag var afgørende for, at 
Ensomme Gamles Værn kunne gå ind i det. Selv 
om de fleste omkostninger dækkes af offentlige 
midler, er private gaver en forudsætning for 
arbejdets gennemførelse...  Peder Lykke Centret vil 
kunne modtage 800 ældre ugentlig i et dagcenter, 
et 16 etagers højhus med 240 lejligheder som 
kollektivboliger, et tre-etagers plejehjem med 
plads til 152 ældre.”158

157 Ensomme Gamles Værn Årsskrift, 1971.
158 Ensomme Gamles Værn Årsskrift, 1968.

De tre kunstnere, der designede 
Peder Lykke Centrets have, 
Otium, september 1970.



164 165

Alderdomsoprør på Peder Lykke Centret
Det var dog ikke lutter roser, som Peder Lykke Centret blev mødt med. I 
begyndelsen af 1972 blev centret og EGV ramt af en shitstorm i form af en 
række kritiske artikler i Politiken, Information og Weekendavisen.161

 Under overskriften ”De gamles oprør – lussing til Urban Hansen” skrev 
Viggo Duvå i Politiken om det manglende beboerdemokrati, og at de gamle 
ikke kunne komme til orde på det nye center. Fx skrev han, at beboernes 
forslag om oprettelse af og deltagelse i et cafeteria blev ignoreret, og deres 
klager over at være udstillingsgenstand for talrige delegationer blev ikke 
hørt. ”Deres hjem er ikke deres eget hjem!” Beboernes klager over manglende 
elevatorkapacitet blev overset – der var to elevatorer til højhusets 270 
beboere, hvoraf mange af dem var handicappede. Dette betød, at mange ikke 
kunne nå at komme ned og spise varm mad. En af beboerne, der ønskede 
at være anonym, følte det som ”at sidde i fængsel… kun syv gange i løbet af 
halvandet år har hun været ude i det fri, to gange på altan og fem gange i 
haven.” 12 beboerrepræsentanter havde angiveligt i protest nedlagt deres 
hverv. Situationen skulle efter sigende være så desperat, at en af beboerne 
havde stukket Urban Hansen en lussing, da han var på besøg med en 
delegation fra kommunen. 
 Nu kom der flere røster på banen. Den tidligere forstanderinde Inge 
Seldal udtalte – i anledning af ”alderdomsoprøret” på Peder Lykke Centret, 
at ”EGV er blevet for stort, for forretningsmæssig.” Daværende socialminister, 
socialdemokraten Eva Gredal, var også bekymret for EGV’s udvikling 
henimod det forretningsmæssige, men advarede samtidig mod at lade socialt 
arbejde igen blive til et spørgsmål om almisser og formynderskab.
 Personalet imødegik kritikken, de kunne ikke genkende ”alder-
domsoprøret” på Peder Lykke Centret i deres hverdag. Kollektivhusets 
personale med navns nævnelse undrede sig over den ensidigt negative 

161 Informations og Politikens artikler om EGV 12., 14., 15., 16., 17., 19., 23., 24. februar 1972. 
 Weekendavisen, 3. marts 1973.

Edward Kennedy ville indarbejde idéerne i den amerikanske lovgivning, 
men også Sovjetunionen, Japan, Canada og en række europæiske lande var 
på besøgslisten, formentlig fordi en voksende ældrebefolkning var et alment 
fænomen i de industrialiserede lande. 
 Etableringen af Peder Lykke Centret faldt sammen med, at EGV i  
stigende grad deltog i internationalt arbejde. EURAG, en europæisk ældre-
omsorgsorganisation, holdt møde i Peder Lykke Centret. EGV var inviteret 
til den tyske Lebendabends-Bewegungs  Kongres, hvor man bl.a. bidrog til 
en udstilling om omsorgsarbejde og blev vist som eksempel på moderne 
omsorgsarbejde.
 Peder Lykke Centret blev et flagskib for EGV og det socialdemokratiske 
bystyre. Centret kom med kombinationen af lettere kollektivboliger/
beskyttede boliger, plejehjem, plejecentral og omsorgscenter til at danne 
model for omsorgscentre, som EGV i det kommende årti kom til at bygge og 
drive i en række kommuner landet over.

Peder Lykke Centrets have besøgt en regnvejrsdag i efteråret 2019 (foto: forfatterne).
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økonomiske årsager. De måtte genetableres. Dette blev dog ikke straks 
realiseret, og i 1997 blev den manglende elevatorkapacitet igen kritiseret 
som et alvorligt sikkerhedsproblem for beboerne.167 Det øvrige klagemål – 
en almindelig utilfredshed med opholdet fra de beboere og repræsentanter 
for beboerne, som man havde talt med – mente hun ikke at kunne genkende. 
Hun havde kun hørt lovord om omgangstonen. 
 Debatten vendte sig nu mod EGV’s demokratiske legitimitet. Peder Boas 
Jensen fra Venstresocialisterne spurgte, om det var rimeligt at tildele en 
organisation som EGV så mange midler, der blev betalt over skatterne af en 
befolkning, der stort set ikke var repræsenteret i organisationen. Her henviste 
han til en analyse af repræsentantskabets sociale sammensætning,168 som 
viste, at der ikke var meget folkelighed over denne. Og videre – hvor var alle 
de relevante grupper henne i organisationen? Hvor var betalerne, brugerne, 
de ansatte i Ensomme Gamles Værns styrende organer? Og var de ansatte 
og de frivillige overhovedet uddannede? Flere medarbejdere var blevet fyret 
(her henviste han til en afskedigelsessag fra Charlottenlund Dagcenter), 
hvilken indflydelse havde betaleren (kommunen) på den personalepolitik, 
der blev ført?
 Bortset fra, at der blandt borgerrepræsentationens politikere var lyd-
hørhed for at etablere et beboerråd, evt. et pårørenderåd, på plejehjemmene 
for at imødekomme beboernes medbestemmelse, fik Peder Boas Jensen 
ikke medhold i sin kritik af EGV’s demokratiske legitimitet og manglende 
folkelighed. Urban Hansen afskar yderligere diskussion om emnet med en 
afsluttende bemærkning: ”Jeg ser mig som en del af folket, og jeg er medlem af 
repræsentantskabet i EGV.”
 Hvorvidt denne kritik fra venstrefløjen gjorde indtryk på EGV eller ej, 
 

167 Morgenavisen Jyllands-Posten, 11. december 1997.
168 Information, 14. februar 1972.

 omtale af forholdene for beboerne. Deres oplevelse var, at langt de fleste var 
tilfredse med at bo på Peder Lykke Centret. Hvad angik pressens omtale af 
en ”autoritær forstanderinde eller et autoritært EGV,” så genkendte de ikke 
dette fra deres arbejdsplads.162

 Beboerrådsformanden gennem 14 måneder, Viggo Starkil, greb også 
pennen. Han mente, at kritikken mod EGV var uberettiget, da det var 
bygherren, man burde rette kritikken mod. Og han mente, at pressehetzen 
var af politisk og aktivistisk art, noget han ikke sympatiserede med.163 
Forstanderinde Erna Engler164 beklagede meget pressens dramatiserende 
negative omtale af plejehjemmets forhold (under overskriften i Politiken 
”Hellere dø ved flystyrt end ind på et plejehjem”), som hun mente uberettiget 
tjente til at skabe bekymring hos de pårørende og hos ældre, der havde behov 
for en plejehjemsplads. Hun beskrev rammerne for hverdagslivet på Peder 
Lykke Centret. Og så mente hun, at det påståede alderdomsoprør måske 
snarere var udløbet af ungdomsoprøret. 165

 Men nu kunne politikerne i Borgerrepræsentationen i København 
ikke længere sidde kritikken overhørig. De ønskede en bred debat 
om forholdene på Peder Lykke Centret og bad om en redegørelse fra 
socialborgmester Børge H. Jensen. Debatten i Borgerrepræsentationen 
fandt sted den 9. marts 1972.166 Forinden havde plejehjemsudvalget 
besøgt centret og haft en drøftelse med beboere, beboerråd og ledelse. 
Formand for kommunens plejehjemsudvalg, Gerda Louw Larsen, 
tilkendegav klart, at der var for få elevatorer, og det måtte der laves om 
på. To elevatorer i et højhus (kollektivhuset) på 16 etager til 270 beboere,  
ældre og handicappede, var helt utilstrækkeligt. Det var dog ikke 
EGV’s skyld, idet de var sparet væk i planlægningsfasen af bygherren af 

162 Otium, nr. 3, 1972.
163 Ibid. s. 47.
164 Ændrer senere navn til Erna Mertz.
165 Ibid. s. 45.
166 Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger, 1. april 1971 til 31. marts 1972, årgang 132,  
 s. 962-974.
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I 1964 trak E. Haastrup sig som formand. Han var blevet udnævnt som 
administrationschef og havde fået for meget at gøre, men forblev medlem af 
repræsentantskabet. Man fik så overtalt næstformanden, højesteretssagfører 
N. J. Gorrissen,170 til at påtage sig formandsposten, og han forblev formand 
til sin død i 1978.
 Hvor Haastrup havde sin faglige baggrund i det sociale arbejde og 
offentlig administration som socialinspektør, kom den nye formand med 
en helt anden profil og erfaringsbaggrund – og netværk, formodentlig. 
Gorrissen var erhvervslivets mand. Han var født i 1896 og således 68 år, da 
han tiltrådte. Gennem sin karriere som sagfører havde han siddet i talrige 
bestyrelser i erhvervsvirksomheder inden for skibsfart, forsikring, handel 
m.v.171 
 I Gorrissens formandstid gennemgik Ensomme Gamles Værns 
virksomheder og årlige budgetter en eksplosiv udvikling. Fra han tiltrådte 
i 1964, til han døde i 1978, voksede driftsregnskabet fra knap 2 mio. kr. 
(omregnet til værdien i 1977) til knap 190 mio. kr. i 1977. Man drev i 1977: 

170 Fode, 2011. 
171 N.J. Gorrissen havde lang erfaring som formand for Sagførernævnet, for Højesteretsskrankens  
 bestyrelse, som næstformand for Danmarks Juristforbund og som formand for Erhvervenes  
 Oplysningsråd, som skulle oplyse om og propagandere for det frie næringsliv. Han var præsident  
 for FDM i de år, hvor bilen blev dansk folkeeje, og medlemstallet eksploderede, og hvor FDM  
 bevidst søgte at blive folkelig gennem nye initiativer som camping og rejsebureau.

Ny vision 
– de selvhjulpne ældre

N.J. Gorrissen, formand for EGV’s bestyrelse 1964-1978, 
Ensomme Gamles Værn Årsskrift, 1976.

kan man ikke læse nogen steder. Dog fik bestyrelsen på repræsentantskabs-
mødet i 1972-73 den opgave, at ”tilpasse EGV’s struktur til den måde, som 
EGV faktisk arbejdede på,”169 hvilket givetvis udsprang af den kritik, man var 
blevet mødt med. I hvert fald omdannede EGV sig seks år senere i 1978 til en 
organisation, hvor brugere, frivillige, ansatte, kommuner og sagkyndige blev 
ligestillede repræsentanter i en ny ledelsesstruktur – i hvert fald på papiret.

169 Otium nr. 5. 1977.
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plejehjemsbyggeriet” og pegede i stedet på at løse problemet med pleje-
centraler nær de ældres boliger, så ”de ældre kunne få deres plejebehov  
dækket uden at blive flyttet.”
 I 1972 problematiserede Gorrissen igen udviklingen på ældreom-
sorgsområdet. Han plæderede for, at man burde udbygge bistanden 
i hjemmene, der burde være adgang til døgntilhold. Han pegede på 
”mindre personalekrævende hjælpeformer” i såvel kollektivboliger som i de 
beskyttede boliger, fx brug af frivillige og engagering af friske ældre til at 
hjælpe de mindre friske. Endelig pegede han på skævheden i refusionen 
til hhv. plejehjemsophold og omsorgsarbejde, hvor staten ydede 75% til 
plejehjemsophold og kun 37% til omsorgsarbejdet. Endelig ville man fra 
EGV’s side gerne udbygge antallet af beskyttede boliger frem for traditionelle 
plejeboliger.
 Uanset opråbet om ”mådehold i plejehjemsbyggeriet” var EGV i begynd-
elsen af 1970’erne involveret i 23 nye større byggeprojekter landet over, hvor 
der var projekteret 1.700 boliger, heraf halvdelen lette kollektivboliger/
beskyttede boliger, halvdelen plejehjemsboliger. Uanset erkendelsen af at 
 
 

Pensionist Oskar Hansen viser sit 
hobbyarbejde frem på et åbent hus-
arrangement på EGV-dagcenter 
Frederiksberg, Ensomme Gamles 
Værn Årsskrift, 1983.

l 23 EGV-klubber
l 21 dagcentre og hobbyklubber
l 1 EGV-skole
l 1 undervisningsafdeling
l 1 rekreationshjem
l 33 feriesteder
l 14 plejehjem

Og der varsledes om yderligere kollektivboliger under opførelse og plan-
lægning landet over. Der blev fortsat afholdt fester og festgudstjenester. Der 
var kurser for før-pensionister, madleverancer til hjemmeboende pensionister, 
telefonservice og hyggehjælp hvor pensionister hjalp andre pensionister, 
pensionistværksted, opsøgende arbejde, transport af gangbesværede, ud-
flugter og julearrangementer.
 Vinterstuerne, som pga. fjernsynets fremmarch efterhånden foregik i 
dagtimerne, blev nævnt for sidste gang i Ensomme Gamles Værns årsskrift 
for 1973. De var nu blevet afløst af EGV-klubber, hobbyklubber og dagcentre. 
Der var fornyelse på flere fronter, ligesom der var opbrud, hvad angik 
Ensomme Gamles Værns mission, selvforståelse, navn og logoer. Navnet 
Ensomme Gamles Værn blev såvel i egne skrifter som i omtale efterhånden 
udskiftet med den mere anonyme og mundrette betegnelse, EGV.

Det er nødvendigt at bygge, men endnu bedre at forebygge
Gorrissen brugte i sine formandsår årsskriftet til at markere en klar ældre-  
og omsorgspolitik.172 Centralt var forholdet mellem det forebyggende 
omsorgsarbejde, der skulle ”forhale tidspunktet for en plejebolig,” og så det 
i 1968 stadig udækkede behov for plejeboliger samt det fortsat udækkede 
behov for ”lettere kollektivboliger” i tilknytning til plejeboliger, som en 
slags mellemstation. Allerede i 1969 plæderede han for ”mådehold i 

172 Ensomme Gamles Værn Årsskrift hhv. 1967,1968, 1969 1970, 1971, 1972.

l 8 daghjem
l 2 beskyttede boligområder
l 7 madudbringninger
l 4 centralkøkkener
l 8 plejecentraler
l 12 kollektivbebyggelser. 
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På repræsentantskabsmøde i 1976 introducerede Gorrissen begrebet 
”integrerende forebyggelse.” På samme møde talte den yngre professor Jørn 
Henrik Petersen om fremtidens ældreomsorg og slog til lyd for ”selvbærende 
netværk,” som skulle bidrage til at løse sociale problemer. Alt sammen med 
det fokus at inddrage civilsamfundet formentlig med det dobbelt hensyn at 
spare på de økonomiske ressourcer og at skabe et bedre ældreliv med mere 
selvbestemmelse og værdighed i alderdommen.
 Med visionerne om at inddrage civilsamfundet i fremtidens og nutidens 
ældreomsorg, herunder brugen af frivillige, kom EGV i konflikt med andre 
bærende interesser i 1970’ernes Danmark, nemlig de nye stærke professioner 
og fagbevægelsen. EGV kritiserede fagforeninger og myndigheder for at 
lægge hindringer i vejen for det frivillige arbejde, som man havde brug for 
og gavn af på institutionerne. Frivilligt arbejde var i 1970’erne genstand for 
omfattende offentlig debat, som involverede fagbevægelse, kommuner og de 
ansvarlige ministerier.
 Konflikten viste sig også gennem konkrete sager. En frivillig på et 
plejehjem i Mørkøv kom ud for, at kommunen (A-kassen) trak et beløb af 
vedkommendes dagpenge pga. nogle få timers frivilligt, ulønnet arbejde. 
Også Sygeplejerådet var ude med riven og klagede over, at EGV’s plejehjem 
erstattede overenskomstansatte med ulønnet, frivillig arbejdskraft. 
Sygeplejerådets formand Kirsten Stallknecht truede med at trække sig 
ud af repræsentantskabet og med blokade, så medlemmerne ikke kunne 
ansættes på EGV’s plejehjem. EGV gjorde gældende, at frivillige kun 
udførte omsorgsarbejde, som ellers skulle gøres af familie og pårørende, og 
at institutionerne ansatte alt det personale på overenskomstmæssige vilkår, 
som de offentlige normeringer gav adgang til.

EGV – Erkend Gamles Værd
Da man ændrede navnepraksis i 1975, havde man fastholdt bogstaverne 

”landets økonomi var i vanskeligheder,” at oliekrise og arbejdsløshed truede 
velfærdsudviklingen, og at kommunerne kørte en ”kør-stop politik,” så 
fortsatte det omfattende ældreboligeventyr, som EGV havde sat i gang. Der 
blev stadig igennem årtiet lagt grundsten til nye anlægsprojekter.
 Op igennem 1970’ernes kriser kritiserede Gorrissen fortsat den statslige 
indsats for at være urealistisk og visionsløs.173 Ressourcerne var begrænsede, 
og de sociale udgifter tog en stadig større bid af kagen, samtidig med 
at ældrebefolkningen voksede. Gorrissen mente, at man skulle tænke 
utraditionelt og inddrage ressourcerne fra det civile liv. Han opfordrede 
til at overveje, hvordan man kunne gøre mere brug af frivillige, hvordan 
man kunne hjælpe de ældre til at klare sig selv, satse på bofællesskaber 
mellem ældre og yngre samt udvikle jobs, så de ældre kunne blive længere 
tid på arbejdsmarkedet – i tilbageblikket en meget moderne tankegang og 
aktualiseret i 2019.

173 Ensomme Gamles Værn Årsskrift, hhv. 1973, 1974, 1975, 1976 og 1977.

Gorrissens kritik af 
den – manglende – 
statslige prioritering 
af ressourcerne, 
udtrykt i polemisk 
form i en tegning i 
Otium, 1975.
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Handicapvenligt køkken, kørestol ingen hindring, Otium, januar 1973.

Reklamer for færdiglavet 
mad i Otium, 1970’erne.

EGV, men man manglede at give dem en ny betydning. Lægen Esther Møller 
foreslog i 1978, at EGV skulle stå for Erkend Gamles Værd. Hun redegjorde 
for en interviewundersøgelse med gamle mennesker, der havde vist de gamle 
pensionisters flittige hverdagsliv og alt det, de bidrog med til samfundet. 
Dette stod i modstrid med samfundets holdning, som udelukkende så gamle 
mennesker som passive, nydende pensionister.174 Hun kritiserede regeringens 
Perspektivplan II for det overdrevent høje tal for omsorgskrævende ældre og 
pegede på, at det drejede sig om at forebygge i tide, så ældre kunne klare sig 
selv længst muligt. 

Det ældrevenlige samfund
Det var et andet syn på alderdommen, som styrede EGV’s virksomhed i 
1970’erne, end det der gav Hermann Koch inspiration til at danne Ensomme 
Gamles Værn i 1910. Dette viste sig i både en ny vision og mission og i en 
ny vidensbaseret arbejdsform fra 1970’erne og frem, som afspejlede det nye 
og voksende tætte samarbejde med den offentlige administration. Også 
industrien så nye muligheder og nye markeder i udviklingen. Det gjaldt 
produkter som ”færdigmad” på dåse og i leveringsbakker, ”handicapvenlige” 
køkkener og installationer i hjemmet, så institutionsophold kunne udskydes. 
Kunderne var både de gamle i eget hjem samt kommunale og private 
institutioner.
 EGV’s nye vision og mission om at gøre de ældre selvhjulpne langt op i 
alderen blev præsenteret i EGV-Information (nr. 2, 1975)175 med titlen ”Forslag 
til udbygning af Ældreomsorgen 1975-1990 – en model til kommunerne.” 
Modellen var et korrektiv til datidens Perspektivplan II. 
 Modellen fremskrev en udvikling og en udbygningsplan for de 
kommende 15 år for en given kommune, hvor perspektivet var at nedlægge 
utidssvarende alderdomshjem, bygge et begrænset antal plejehjemspladser, 

174 Otium, nr. 9, 1978.
175 EGV-Information var en ny faglig skriftserie, der var målrettet EGV’s ansatte. Skriftserien var et  
 led i professionaliseringen af EGV’s omsorgsarbejde.
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EGV som pioner og inspirator for kommunerne
På årsmødet for EGV’s medarbejdere i 1976 understregede formand 
Gorrissen, at bistandsloven lagde ansvaret for det sociale område, bl.a. 
ældreområdet, ud til kommunerne. Derfor var god planlægning baseret 
på forskning blevet endnu vigtigere i arbejdet.176 En ny praksis i EGV-regi  
var EGV-information, som formidlede EGV’s egne undersøgelser til kom-
munerne. Der var tale om undersøgelser af fx brugertilfredshed, økonomiske 
analyser af effekter af de forskellige boligformer for ældre, plejefaglige 
metoder samt modeller for udbygning af ældreomsorgen i kommunerne.
 Gorrissen gjorde også gældende over for medarbejderne, at private 
organisationer var og havde været pionerer på ældreområdet især mht. 
forebyggende arbejde, som byggede på ”længst muligt i egen bolig” og 
”hjælp til selvhjælp.”177 Disse principper havde inspireret kommunernes 
ældrearbejde, så der nu var et fint samarbejde mellem det private og det 
offentlige. 

Efterlønnen i 1978 
Tanken om længst muligt i eget hjem, og om at de ældre skulle bevare deres 
vitalitet så længe som muligt, var i tråd med tanken om, at de ældre også 
skulle bevare deres position i arbejdslivet så længe som muligt. Dette blev 
dog ikke ekspliciteret i datidens EGV, men det betød, at man var forbeholden 
over for indførelse af efterlønnen i 1978. 
 I slutningen af 1978 vedtog Folketinget loven om efterløn, som trådte i 
kraft den 1. januar 1979, og som betød, at personer over 60 år kunne vælge 
at gå på efterløn frem til folkepensionsalderen, som på dette tidspunkt var 
67 år. Efterlønnen var især begrundet i den høje arbejdsløshed: de unge 
skulle have bedre adgang til jobs, og det blev ofte fremhævet, at det jo var en 
frivillig sag, om den ældre ønskede at forlade arbejdsmarkedet. 

176 Otium, 1976.
177 Otium, december 1975.

udbygge hjemmehjælp og lette kollektivboliger og ikke mindst forvente en 
langt større andel selvhjulpne ældre gennem forebyggende omsorgsinitiativer. 
Modellen foreskrev en dækningsgrad, der kun var halvt så stor som den i 
Perspektivplan II.
 Jørgen Theisler, som var blevet ansat som direktør for EGV i 1960, 
præsenterede visionen om ”det ældrevenlige samfund” på en europæisk 
konference i 1975. EGV’s vision var et samfund, der byggede på en aktiv 
alderdom og et selvbærende netværk med stærke civile kræfter samt en 
forebyggende indsats under overskriften hjælp til selvhjælp. Dette betød, 
at EGV’s mission ikke var begrænset til en mindre gruppe gamle, men 
rettede sig mod hele befolkningen og ældrelivet i bred forstand. Den vision, 
som Theisler præsenterede, var en indirekte kritik af det billede, som 
fremstod i Perspektivplan II fra 1974, hvor man i fremtiden forventede en 
ældrebefolkning, hvor kun 45% over 65 år ville være selvhjulpne, og 4% ville 
bo på plejehjem. EGV’s vision var, at 80% ville være selvhjulpne, og kun  
2% bo på plejehjem. 
 Den ændrede mission og vision afspejlede sig i en ny formålsparagraf, 
der blev præsenteret første gang i årsskriftet for 1978: ”EGV har som formål at 
hjælpe ældre mennesker til at klare sig selv bedst og længst muligt som livsglade 
og aktive medlemmer af samfundet i de boliger og miljø, de foretrækker, og at 
medvirke til at dække deres bolig- og plejebehov.”

”En særlig løfteanordning bevirker 
muligvis, at en svag person kan 
blive i sit hjem, eventuelt bistået af 
ægtefællen.” Otium, juni 1984.
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Velgørenhed i luksusklassen
De sidste skibe, som Gorrissen fik sat i søen, var to i datidens tankegang 
kontroversielle projekter: EGV-parken på Tuborgvej 11, med 134 ejerboliger 
og et fælleshus, og Strandlund-byggeriet på ”Skibsredergrunden” med 
144 offentligt støttede kollektivboliger, 66 ejerboliger og et fælles center. 
Formålet var angiveligt at imødekomme en efterspørgsel på ældreboliger i 
bredere kredse, at opnå en vis aldersspredning blandt beboerne ved at blande 
de to boligformer samt at frigøre de ældre indflytteres hidtidige boliger til 
nye og flere beboere. 
 Sådan blev initiativet ikke modtaget af pressen. Den 16. marts 1978 
bragte Politiken en artikel med overskriften ”Velgørenhed i luksusklassen – 
ældreboliger til 76.000 kr. årligt!”178

 Anledningen var, at EGV åbnede for salget af de 134 ejerboliger i EGV-
Parken. Fra starten henvendte EGV-Parkens koncept sig til en gruppe 
relativt velstående ældre, som havde forventninger til et otium med nye 
livsmuligheder. I introduktionsmaterialet skrev man:

178 I 2019 ca. 277.000 kr.

Dronning Ingrid indvier Strandlund 
på ”Skibsredergrunden” 28. maj 1980. 
Ensomme Gamles Værn Årsskrift 
1980.

Der var stor offentlig debat, men mærkelig nok ikke megen omtale i Otium. 
I december 1978 var der dog en artikel med indlæg fra både MF’er Inge 
Fischer Møller (S) og MF’er Niels Kallesøe (K). Kallesøe havde i perioden  
1967 til 1977 været chefredaktør for EGV’s blad Otium og optrådte altså nu i 
bladet som konservativt folketingsmedlem og kritisk over for efterlønsloven. 
Møller understregede, at det var en frivillig sag, om 60-67-årige valgte 
at gå på efterløn, og at der var mulighed for at supplere med 200 timers 
erhvervsarbejde og alt det ulønnede arbejde, som man ønskede og kunne 
overkomme. Hun afviste modstandernes bekymring for, at efterløn ville 
gøre de ældre modløse og apatiske. Heroverfor skrev Kallesøe, at hans 
største bekymring ikke var lovens direkte omkostninger, som skønnedes 
at være langt over en milliard kroner årligt, men derimod lovens indirekte 
virkninger på det menneskelige plan: ”Den vil risikere at betyde, at mange 
ældre hurtigt eller i hvert fald hurtigere bliver svagelige, end de ellers ville. 
– Min frygt er, at den vil betyde, at mange ældre bliver invalideret, fordi de 
presses ud i inaktivitet, isolation og ensomhed.”
 Kallesøe tegnede herefter et billede af, hvordan hele sundhedssektoren 
måtte vokse, ligesom plejehjemsbyggeriet og andre former for byggeri for  
ældre. Der ville blive brug for en ny omsorgspolitik og opstå behov for 
mange former for omsorgsarbejde for de mennesker, der pludselig manglede 
noget at tage  sig til. Det ville medføre mangel på sundhedspersonale i alle 
kategorier. Og man ville flytte ældre i tusindvis over fra skatteydernes række 
til pensionsmodtagernes.

Man tegnede et billede af 
”tomrumsmanden,” en ældre 
uden meningsfuld kontakt og 
beskæftigelse, Otium, 1986, 
nr. 7.
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og mistænkeliggjorde yderligere virksomheden og dens legitimitet som 
filantropisk organisation. 

Strandlund-affæren og voldsom kritik af EGV
EGV blev – paradoksalt nok netop som man var ved at søsætte den nye 
demokratiske struktur – forstyrret af endnu en pressekampagne, som 
igen satte spørgsmålstegn ved organisationens demokratiske legitimitet 
og dens hæderlighed mht. at forvalte offentlige midler i samarbejdet med 
kommunerne.
 I maj 1977 gennemførte Ekstra Bladet en kampagne direkte rettet mod 
EGV. Kampagnen var rettet mod byggeriet Strandlund, som var ejerboliger 
og kollektivboliger for ældre. Strandlund blev bygget på den såkaldte 
Skibsredergrund, som Gentofte Kommune havde købt i 1973 af A.P. Møller 
for 22 mio. kr. (135 mio. kr.). Borgerne i Gentofte havde store forventninger 
til, hvad de troede ville blive en offentligt tilgængelig strandpark. De blev 
slemt skuffede, da det viste sig, at kommunen med snævert konservativt/
socialdemokratisk flertal havde besluttet at bede EGV om at bebygge grunden 
og derfor solgte ¾ af grunden til EGV for 6 mio. kr. (32 mio. kr.). Det affødte 

EGV-Parkens første beboere, Ensomme Gamles 
Værn Årsskrift, 1978.

Børn samler ind til Ensomme Gamles Værn, 
EGV 100 år – fra ensomhed til fællesskab, 
Jubilæumsskrift, 2010.

”De år nærmer sig, hvor man vil og kan slappe af fra arbejdet, frigøre 
sig – og måske foretage den rejse, man længe har ønsket – måske blive 
et par måneder eller tre i det sydlandske. Så har man også brug for en 
nem bolig uden store vedligeholdsproblemer, og som kan være under 
betryggende tilsyn...  her kan man nyde sit otium i et behageligt miljø, 
være sig selv, helt privat og have de bedste muligheder for at møde 
naboer og udvikle bekendtskaber.”

Der var imidlertid også tænkt på de fysiske skrøbeligheder, der rammer 
alderdommen, og alle lejligheder var forsynet med kaldeanlæg ved behov 
for hjælp – også om natten – og der var et personale, der tog sig af et dagligt 
ringekald til dem, der ønskede det. Der var tænkt på lejlighedsindretningen, 
så man kunne komme rundt med kørestol, og elevatorer. Der var tænkt 
i fællesarrangementer, rejser, udflugter, studiekredse, foredrag og en 
centerleder, der sørgede for det fælles. Der var restaurant og et lille 
indkøbscenter i bebyggelsen.
 EGV henvendte sig med dette boligtilbud til yngre velstående ældre, de 
55-60-årige, som man opfordrede til at ”vælge sin otium-bolig, mens man 
endnu havde en optimal indtægt og tilsvarende rentefradragsfordel.”179

 Kritikken rettede sig mod, at EGV som en filantropisk organisation nu 
beflittede sig med at bygge ejerboliger til en velbeslået målgruppe. Politiken 
bragte som illustration til artiklen et billede af ”børnene på Nørrebro, der  
var ude i går med bøsserne for at samle ind til EGV” samt et billede af 
EGV-parkens svømmehal for at markere kontrasten mellem appellen til 
offentligheden om at støtte en indsamling til ubemidlede gamle og EGV’s 
seneste boligprojekt til ”velhavere.”
 At EGV byggede boliger til såkaldte velhavere bar ved til den ulmende 
kritik af storspilleren EGV for at skalte og valte med velfærdsstatens midler 

 
179 Salgsmaterialet for EGV-Parken lød: ”Et godt valg – nyd Deres otium i egen bolig med tryghed og  
 trivsel.”
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dyre, at man skal være i millionærklassen for at erhverve dem. Men,” fortsatte 
han, ”når ministeren har godkendt salgsprisen til EGV, kan Hovedstadsrådet 
ikke gribe ind i sagen.”
 Ekstra Bladets kampagne forløb hektisk gennem flere uger før og efter 
EGV’s repræsentantskabsmøde i slutningen af maj. Overskrifter på de mere 
end 20 artikler var fx:

l ”EGV bruger millioner til velhavere” (16. maj)
l ”Det offentlige betaler hele EGV’s administration og bryder regler, som  
 Københavns Kommune har aftalt med EGV” (18. maj)
l ”EGV tapper kommunale penge med opdigtede ansatte” (21. maj)

	 l ”Velgørenhed for hvem? – Der er unægtelig et spring fra 1910, da  
  den unge præst ved Holmens Kirke, Hermann Koch, grundlagde 
  Ensomme Gamles Værn ved at samle ind til fattige sammen med  
  en flok studenter – og så til vore dages udgave af EGV” (21. maj).  
  Her fortælles, hvordan EGV’s formue i 1975-76 gav et afkast  
  på ca. 10 mio. kr. (48,5 mio. kr.) – hvoraf mindre end 200.000 kr.  
  (1 mio. kr.) blev brugt til ældreomsorg. 

l ”Københavns socialdirektør starter undersøgelse af EGV” (23. maj)
l ”Flere kommuner går i krig med EGV” (25. maj).

Kampagnen var dog ikke på dagsordenen på repræsentantskabsmødet, som 
var helliget bestyrelsens forslag til ny struktur.
 I forbindelse med repræsentantskabsmødet havde Ekstra Bladet talt med 
nogle af de kommuner, som EGV samarbejdede med. Flere af dem havde 
iflg. avisen givet udtryk for, at EGV’s regnskaber var svære at forstå, ”man 
skal nærmest være professor for at forstå det,” blev det beskrevet. Desuden 
ønskede man, at administrationen skulle gøres billigere, og at der skulle 
kommunalfolk med i bestyrelsen, som iflg. Ekstra Bladet var domineret  

 

voldsomme borgerprotester fra 1975, som varede helt ind i kommunalvalget 
i foråret 1978, hvor de to partier tabte tre mandater til en borgerliste, som 
vandt viceborgmesterposten.
 Købet og salget af grunden påførte skatteyderne et stort tab, som iflg. 
Ekstra Bladet blev brugt til at forgylde i forvejen rige menneskers alderdom. 
Gentofte Kommune med borgmester Jørgen Gotfredsen i spidsen havde 
nemlig stillet som betingelse for salget, at boligerne på Strandgrunden skulle 
forbeholdes Gentoftes ældre borgere. Ekstra Bladet fremhævede også, at 
borgmesteren både var sælger og køber af grunden, idet han var medlem af 
EGV’s repræsentantskab.
 Forløbet blev fulgt og kritiseret ikke alene i Ekstra Bladet, men også i 
Information, Aktuelt, Berlingske Tidende og andre aviser over hele landet. 
Journalisten Kurt Strand kommenterede i september 1977 i Aktuelt: 
”Strandlundsagen som et lærestykke i manglende borgerindflydelse.”
 Den radikale Muhle Larsen fra Hovedstadsrådet sagde: ”Det er forargeligt, 
at kommunen indirekte yder tilskud til ejerlejligheder, som alligevel bliver så 

Dronefoto af Klaus Buddig, Strandlund-byggeriet, 2015.
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advokat Ekstra Bladet om at berigtige deres forkerte påstande om: 

1. at EGV bruger millioner på velhavere og har specialiseret sig i 
 eksklusivt boligbyggeri
2. at byggeriet EGV-Parken er for dyrt til at få støtte
3. at kun en lille del af EGV’s overskud bruges til ældreomsorg 
4. at EGV svindler med opdigtede ansatte og 
5. at det offentlige betaler hele EGV-administrationen.

EGV’s berigtigelse blev herefter bragt i Ekstra Bladet. Heraf fremgår det, i 
forlængelse af 1. påstand, at af de 2.616 boliger for ældre over hele landet, 
som EGV var ansvarlig for, var de 2.396 baseret på offentlig støtte og dermed 
”økonomisk overkommelige for enhver pensionist.” Kun to byggerier, EGV-
Parken i Hellerup og en mindre del af Strandlund-byggeriet, var privat 
finansierede, og boligudgiften betaltes her fuldt ud af beboerne.
 Mht. 2. påstand var det iflg. EGV forkert, at byggeriet af EGV-Parken 
i Hellerup var for dyrt til at få støtte. Den manglende støtte skyldtes, at 
Københavns Kommunes økonomi var for anspændt til at give støtte. Ekstra 
Bladet skrev her i berigtigelsen, at kommunen havde udtalt, at EGV slet ikke 
havde søgt om støtte til byggeriet.
 Den 3. påstand om, at kun en lille del af overskuddet blev brugt til 
ældreomsorg, blev afvist, idet EGV stillede hele sin indtægt og formue til 
rådighed for ældrearbejdet og så det som en væsentlig opgave at anvende 
en større del af sine midler til anlægs- og udviklingsopgaver. Ældreomsorg 
dækkede altså i EGV’s forståelse en langt større del af arbejdet end det, som 
EGV anvendte af private midler til driftsformål, og som var de ca. 200.000 
kr., som Ekstra Bladet pegede på, og som var EGV’s hovedopgave indtil 
omkring 1965: At bruge indsamlede penge og gaver til velgørende arbejde 
for ensomme gamle.

af det højere borgerskab, som kun ”kender social nød af omtale.”180 Ekstra 
Bladet skrev endvidere: ”Der er ingen til at pirke til den sociale samvittighed. 
Ingen til at råbe op, når man et år kommer ud for, at EGV kun giver halvt så 
meget til omsorgsarbejde, som dets direktør hæver i gage.”181

 På repræsentantskabsmødet blev det besluttet at udskyde beslutningen 
om en ny struktur til senere – og samtidig blev det understreget, at dette intet 
havde med den verserende kritik at gøre.182 I samme juninummer af Otium 
1977 imødegik EGV’s direktør Jørgen Theisler Ekstra Bladets kampagne og 
skrev bl.a., at Ekstra Bladet havde måttet bringe berigtigelse af de groveste af 
beskyldningerne for at undgå et sagsanlæg.

EGV tager til genmæle
I EGV var man især ked af, at kampagnen afslørede en komplet mangel 
på evne og vilje til at forstå, hvad EGV var: ”En banebryder for bedre 
vilkår for den ældre befolkning. En organisation, der omsætter befolkningens 
medmenneskelige indstilling i et praktisk socialt arbejde. Et serviceorgan, der 
sammen med et voksende antal kommuner landet over formidler et nært og 
godt samarbejde mellem privat og offentligt initiativ på ældreområdet. Et 
laboratorium for udvikling og forskning.”183

 Kommunerne var en indflydelsesrig målgruppe i EGV’s arbejde, og man 
fornemmer, at det var vigtigt for organisationen at tage stilling til og afvise 
beskyldningerne fra Ekstra Bladets kampagne. Dette gjorde man i Otiums 
juninummer 1977 i både lederen, i den lange artikel af Jørgen Theisler 
”Ekstra Bladet skød forbi,” i den redaktionelle artikel ”EGV har rent mel i 
posen” og i et interview med formand N. J. Gorrissen.
 Artiklen ”EGV har rent mel i posen” byggede på, at EGV hurtigt bad den 
statsautoriserede revisor om at gennemgå regnskaberne og kontrollere, om 
der var hold i Ekstra Bladets beskyldninger, og derefter bad organisationens 

180 Ekstra Bladet, 26. maj 1977.
181 Ibid.
182 Se referat i Otium, juni, 1977.
183 Ibid.
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”EGV skal følge med tiden og rette os efter de ændringer, der er sket 
siden da. Det offentlige har overtaget forpligtelsen til at afhjælpe 
fattigdommen. Hele det sociale sikkerhedssystem er opbygget og giver 
en helt anden baggrund for ældrearbejdet.
 Der står ikke, at vi skal hjælpe fattige ensomme ældre, selv om de 
fleste, ja, den overvejende del af de ældre, der benytter sig af EGV’s 
tilbud, er ældre med jævne indkomster. Det er en misforståelse, hvis 
man tror, at midlerne til EGV skulle deles ud for at løse det egentlige 
pengeproblem. Det er det offentliges opgave.”   

Om forholdet til kommunerne sagde Gorrissen, at ”bestyrelsen er meget 
alsidigt sammensat, og vi kan pege på, at EGV i forhold til kommunerne 
er en slags ekspertgruppe, der også på det administrative område kan stille 
erfaringer til rådighed, som det ville være vanskeligt for den enkelte kommune 
selv at skabe.”
 Kritikken blev fulgt op på det politiske plan af Københavns Kommune, 
og EGV bad Rigsrevisionen om at gå hele virksomheden igennem for at 
sikre, at gældende love og regler blev fulgt. Rigsrevisionens rapport kom i 
foråret 1979 og blev grundigt omtalt i et særnummer af Otium i maj samme 
år. Rapportens konklusion var, at der ikke var mange fingre at sætte på EGV’s 
administration og regnskabspraksis. Dog anbefalede man, at EGV skulle 
gøre det mere gennemsigtigt, hvornår der var tale om fondsregnskab, og 
hvornår der var tale om aktivitetsregnskab, når man ville markere, hvilke 
aktiviteter der blev givet offentlig støtte til.
 Bestyrelsesformand Gorrissen døde i juni 1978 og direktør Gunnar 
Thomsen fra De Forenede Bryggerier trådte ind som ny bestyrelsesformand. 
Det blev således Gunnar Thomsen, som kom til at stå i spidsen for 
implementeringen af EGV’s nye struktur fra 1979.

Den 4. påstand om, at EGV svindlede med opdigtede ansatte, blev også 
tilbagevist. ”Ansættelserne er i overensstemmelse med de aftaler, som er indgået 
med kommunerne, lønudgifterne er fordelt efter de opgaver, som de ansatte 
udfører,” meddelte EGV.
 Også den 5. påstand om, at det offentlige betalte hele EGV-administra-
tionen, blev afvist, og det oplystes, at EGV var en selvejende institution, 
der var underkastet fuld offentlig kontrol fra de kommuner, som EGV 
samarbejdede med, ligesom EGV var under kontrol af Rigsrevisionen. 
 Artiklen i Otium i 1977 sluttede med en buket roser til EGV’s arbejde og 
yderligere kritik af Ekstra Bladets kampagne og anklager under overskriften 
”anonymitetens feje skjold,” som EGV ikke har taget til genmæle mod, bl.a. 
fordi man derved ville have brudt principper og tavshedsløfter: ”Man må 
blot notere sig, at institutioner og personer, der vil gå nye veje, under tiden må 
stå for skud og blive tillagt motiver, de ikke har, synspunkter de ikke står for, og 
gerninger de ikke har udført.”

EGV skal følge med tiden
Bestyrelsesformand Gorrissen bakkede i et 
interview i Otium helt op om at tilbagevise 
alle påstande fra Ekstra Bladet. Især ville han 
gerne understrege, at det var klart, at EGV 
ikke skulle arbejde som i 1910, hvor man 
indsamlede penge til de fattige:

Gunnar Thomsen, formand for EGV’s bestyrelse 1978-
1984, Ensomme Gamles Værn Årsskrift, 1984.
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Der var stor glæde i EGV, da et forslag til en ny struktur endelig blev vedtaget 
i december 1978. 
 ”Hensigten med den omfattende strukturændring, der nu er vedtaget, har 
været at tilsikre EGV en ny grokraft med at give selve ”græsrødderne” den plads 
i solen, de fortjener.”184

 Det første valg blev afholdt i juni 1979 og resulterede i et repræsentantskab 
på 191 medlemmer.
 Da forslaget første gang blev fremlagt på et repræsentantskabsmøde i maj 
1977, mødte det massiv kommunal modstand, og man havde måttet inddrage 
tre kommunalfolk i strukturudvalgets fortsatte arbejde.185 Modstanden  
skyldtes muligvis, at mødet foregik samtidig med den omfattende presse-
kampagne fra Ekstra Bladet om Strandlund-byggeriet. Men iflg. det officielle 
referat fra mødet blev kampagnen blot afvist af et enigt repræsentantskab, 
og der refereredes ikke om massiv modstand. Det blev blot nævnt, at 
kommunefolkene havde brug for nogle ændringer.
 Et strukturudvalg i EGV havde siden 1973 arbejdet med et forslag til en 
ny struktur og demokratisering af beslutningsprocesser. Resultatet af arbejdet 
blev en model, hvor organisationens ledende organer skulle sammensættes 
ved valg hvert fjerde år og bestå af repræsentanter for:

a.  brugere
b.  frivillige
c.  lønnede medarbejdere
d.  kommunalfolk
e.  særligt fagkyndige frivillige.

184 Leder i Otium, januar 1979.
185 Ibid.

Ned til græsrødderne og tilbage igen



190 191

Det skulle snart vise sig, at den nye struktur var dyr og besværlig at arbejde 
med. Valg hvert fjerde år i de fem grupper var meget ressourcekrævende 
og med et alt for stort repræsentantskab, hvis rolle var uklar. Det blev også 
hurtigt klart, at inddragelsen af EGV’s brugere ikke nødvendigvis ville 
bidrage til brugerdemokrati og i hvert fald ikke kunne ses som talerør for 
hele Danmarks ældrebefolkning.

Fyring af Jørgen Theisler, direktøren 
for det hele 
I april 1983 blev Jørgen Theisler, som havde 
været EGV’s direktør siden 1960, pludselig fyret 
og bortvist med polititilhold om ikke at vise sig 
på EGV’s område. Theisler var en direktør, der 
på samme tid kerede sig om de store spørgsmål 
og om at få dagligdagen til at glide ude på 
institutionerne. Han havde i høj grad stået for 
den ekspansive politik, som havde gjort EGV 
til landets største ældreorganisation. Han 
havde været et kendt ansigt i offentligheden 
og repræsenterede EGV såvel indenlands som 
i udlandet – fx som medlem af EURAG gennem en årrække og som deltager 
i en stor FN-konference om 50 mål på ældreområdet i 1982. 
 Theisler var den, der bragte idéerne fra FN tilbage til Danmark i en 
artikel i Berlingske Tidende i 1982 med titlen ”Vision eller illusion.” Her 
bragte han FN’s 50 mål i spil i en dansk kontekst, set med EGV’s optik. Han 
fremhævede de FN-mål, som sigtede på, at ældre skulle kunne deltage i 
samfundet efter egen vilje og lyst på lige fod med de yngre generationer,  
og at ældre skulle bevare et aktivt liv så længe som muligt. Theisler så FN’s 

Den nye struktur bestod af et meget stort og debatskabende repræsentantskab 
samt en hovedbestyrelse valgt af repræsentantskabet med tre fra hver af 
grupperne a, b, c, d, og e. De skulle, iflg. Viggo Nielsen, ”holdes i skak af 
den præsumptivt uvildige frivillige sagkundskab, der med ikke færre end 15 
hovedbestyrelsesmedlemmer skal være garanten for, at EGV lever op til sine 
mål.”186 

 Viggo Nielsen var som nævnt kontorchef i EGV fra sin ansættelse i 1965 
og var med i den gruppe, der dannede Ældre Sagen fra 1986. Han var med til 
at udforme forslaget om en ny struktur og nye vedtægter. I bagklogskabens 
skarpe lys fremstillede han den nye struktur i et humoristisk skær i kapitlet 
”Brugerdemokratiets lykkelige dag” i sin bog Ældre Sagen, fra Ensomme 
Gamles Værn til folkelig bevægelse (1996), hvor man fornemmer, at han ikke 
havde meget tillid til, at ændringerne ville medvirke synderligt til mere 
demokrati i organisationen.
 Hovedbestyrelsen skulle tage sig af det vigtige, fx ansættelse af direktøren. 
Et forretningsudvalg valgt fra hovedbestyrelsen med en repræsentant 
fra hver af grupperne a, b, c og d samt fem fra gruppe e fik til opgave at 
vælge hovedbestyrelsens formand, næstformand og hovedkasserer. 
Repræsentantskabet skulle mødes en gang om året, orienteres om regnskab 
og beretning og kunne udtale sig om vigtige spørgsmål.
 Baggrunden for forslaget var et ønske om, at EGV også i sine 
arbejdsformer skulle følge med de demokratiseringstendenser, som prægede 
samfundet kraftigt i denne periode. Viggo Nielsen anførte mildt ironisk 
herom:
 ”Således bygges den nye struktur op i en nøje overvejet indbyrdes af- 
balancering af hensyn og interesser. Nok indføres der medbestemmelse for  
brugere, frivillige, lønnede og kommuner, men sagkundskaben sidder solidt på 
flertallet i de organer, der har noget at skulle have sagt.”187

186 Nielsen, 1996, s. 190.
187 Op.cit.

Jørgen Theisler, direktør i 
Ensomme Gamles Værn 1960-
1983.
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styrede EGV’s halve milliard offentlige tilskud 
og 15 mio. kr. i egne midler efter triumviratets 
egne idéer. Jørgen Buch, som på det tidspunkt 
var redaktør på Otium, tilbageviste kritikken af 
EGV’s ledelse og skrev, at lederkrisen bestod 
i, at Theisler ”trynede de ansatte,” og derfor 
måtte han fyres.
 Vi har talt med tidligere ansatte i EGV, som 
fremhæver, at de opfattede Jørgen Theisler 
som en meget dygtig og populær leder. Erna 
Mertz var på tidspunktet for Theislers fyring 
plejefaglig leder og medarbejderrepræsentant 
i EGV’s repræsentantskab – samt medlem af 
både forretningsudvalget og hovedbestyrelsen. Hun understreger, at Theisler 
var en fantastisk iværksætter og leder, som havde en særlig måde at få folk 
til at gøre de ting, som han ønskede, samtidig med at han gav dem frihed og 
havde tillid til, at de kunne klare alle opgaver.189 Hun beskriver en situation, 
hvor der manglede en forstander på det nye plejehjem Lystoftebakken i 
Lyngby-Tårbæk, hvorfor den planlagte åbning i 1976 kunne blive forsinket:
 ”Han kom kørende i sin sølvgrå sportsvogn og svingede ind lige foran mit 
vindue på forstanderkontoret i Peder Lykke Centeret. Han kom fra møde med 
kommunen, som ikke kunne acceptere forsinkelse, fordi der lå 30-40 gamle 
mennesker, som skulle flyttes på plejehjem. ”Du bliver sgu nødt til at tage 
forstanderjobbet.” Og det gjorde hun så, indtil der kom en forstander. 
 Erna Mertz fortæller, at historien fra aviserne om, at Theisler blev fyret, 
fordi han ikke gik ind for købet af Silkeborg Kurbad, er rent opspind. Hun ved, 
hvorfor han blev fyret, men lader det forblive en velbevaret hemmelighed. 
Theisler var, iflg. Erna Mertz, glad for købet af Silkeborg Kurbad og optaget 
af at gøre det til et sted for uddannelse af ledere, ikke blot i EGV.

189 Interview med Erna Mertz, 28. juni 2019. I det følgende stammer oplysninger fra og om 
 Erna Mertz fra dette interview.

mål på ældreområdet som netop det, der kunne være til inspiration for de 
danske politikere, så ældrepolitikken kunne komme på rette spor og ikke 
blindt fortsætte den hidtidige praksis med at bygge institutioner. 
 Fyringen blev besluttet af et enigt forretningsudvalg og af hoved- 
bestyrelsen. Viggo Nielsen skrev 13 år senere, at det drejede sig om en 
lederkrise, og at direktør cand.polit. Jørgen Theisler fratrådte den 26. april 
1983 efter et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde:
 ”En uoverensstemmelse med forretningsudvalget er pludselig brudt ud i lys 
lue. Theisler bliver næppe behandlet helt rimeligt, men barske er vilkårene i 
direktørernes verden. Fra den ene dag til den anden er han væk. Ikke mindst for 
mig, der har arbejdet nært sammen med ham i 18 år, er det meget mærkeligt. 
Der var aldrig et ondt ord mellem os. Ingen kan fratage ham det eftermæle, at 
den rivende udvikling, der er foregået i EGV, siden han kom til i 1960, for en 
meget stor del var hans fortjeneste. Med sin sans for at gribe de muligheder, der 
bød sig, har han – uden sammenligning i øvrigt – sat sit fingeraftryk på dette 
foretagende lige så eftertrykkeligt, som Hermann Koch gjorde det ud fra sin tids 
mere begrænsede muligheder.”188 

 Fyringen af Theisler blev ikke nævnt med et ord i EGV’s eget blad Otium, 
hvor han ellers havde været en flittig skribent og i øvrigt fået megen omtale. 
Men det gav anledning til en del presseomtale, hvor journalisterne forsøgte 
at finde ud af, hvad baggrunden var for forløbet. I maj og juni 1983 var der 
flere artikler i dagbladet Aktuelt, som skrev, at Theisler blev fyret, fordi han 
var imod købet af Silkeborg Kurbad og imod, at det skulle drives som hotel 
og fitnesscenter for topidrætsfolk og direktører. I en anden artikel hed det, at 
der var oprør mod EGV’s nye ledelse. 
 Formand Gunnar Thomsen overtog selv det efter sigende meget vel-
lønnede direktørjob efter Theisler for at ”rydde op.” Og oprydningen bestod 
bl.a. i at etablere en lille økonomigruppe i forretningsudvalget. Aktuelt 
beskrev denne gruppe som et triumvirat med Thomsen i spidsen, som 
 
188 Nielsen, 1996, s. 202-203.

Erna Mertz var ansat i 
Ensomme Gamles Værn fra 
1970 til 1995, Otium, marts 
1973.
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De Forenede Bryggerier – og redaktør på Otium Jørgen Buch havde været 
ansat samme sted som pressechef. 
 Det gik heller ikke upåtalt hen, at EGV i Thomsens formandstid indgik 
en række kontrakter og handler, som især begunstigede De Forenede 
Bryggerier. Iflg. Aktuelt var der indgået en kontrakt om, at Silkeborg Kurbad, 
som EGV jo havde købt, i 10 år skulle levere kurvand til Neptun Bryggeriet, 
som ejedes af De Forenede Bryggerier, for én øre literen. 
 ”Det var Thomsens skandale,” skrev Aktuelt. Kurbadet var på fallittens 
rand, da det blev købt af EGV, som i øvrigt fejrede købet med en storstilet 
fødselsdagsfest i anledning af Silkeborg Kurbads 100-årsfødselsdag. 
 Thomsen var desuden bestyrelsesformand for A/S De Danske Kølehuse, 
hvor bryggerierne ejede 89% af aktierne. De Danske Kølehuse planlagde en 
ny fabrik til 30 mio. kr. Iflg. Aktuelt skulle denne fabrik producere ”Cook 
and Freeze,” som på dette tidspunkt blev præsenteret som en ideel løsning på 
nem mad til pensionister; bl.a. i EGV’s blad Otium.

Erna Mertz sad som nævnt i både forretningsudvalget og hovedbestyrelsen, 
som enstemmigt vedtog fyringen af Theisler. Hun siger, at det var ”ikke noget 
med penge,” og at ”ingen havde set det komme.” I interviewet spørger vi, om 
der var det en legal grund til fyringen, og svaret lyder: ”Næh. Men jeg ville 
ikke have stemt imod – jeg var en medarbejderrepræsentant, som ikke var 
ordentligt informeret. Jeg tænkte, ”kan det virkelig passe?” Men alle mennesker 
har også en anden side.”
 Det er det nærmeste, vi kommer en forklaring.
 Allerede i efteråret 1983 skrev aviserne om, at der blev stiftet en ny 
forening, som ville deltage i kampen om de offentlige kroner. Jørgen 
Theisler stiftede foreningen Aktive Pensionisters Boligfond, som iflg. 
Theisler ville lære pensionisterne at hjælpe hinanden og forlange mindre af 
samfundet. Aktive Pensionisters Boligfond forventede et godt samarbejde 
med kommunerne, som man iflg. Theisler havde et godt samarbejde med i 
forvejen. Boligfonden fik i løbet af nogle år bygge- og planlægningsopgaver 
for 50 kommuner.
 I EGV anså man – måske med rette – Theislers nye forening som 
en konkurrent til deres egen virksomhed. I hvert fald sendte man en 
rundskrivelse til alle centrene om, at Theisler ikke måtte færdes ved eller få 
adgang til centrene. Else Askø, som var centerleder på det daværende EGV-
Parken, i dag Lundevangen, måtte fx afvise den tidligere direktør, da han 
ankom med en mindre delegation for at fremvise byggeriet.190

En ny forretningsorienteret ledelse med mange kasketter
I 1984 gik pastor Preben Thomsen ud af repræsentantskabet i protest med 
ordene: ”Grundtvigske idéer er blevet erstattet med tale om kroner og øre og 
snak om produkter, som kendes fra erhvervslivet.”191 Måske henviste han til det 
faktum, at ledelsen i EGV med Gunnar Thomsen i spidsen var præget af den 
nære tilknytning til forretningslivet. Thomsen var selv direktør for Tuborg/ 
 
190 Interview med Else Askø, 13. juni 2019.
191 Otium, 1984.

Annonce for Kurvand i Otium, ukendt årstal. Silkeborg Kurbad, Otium,  
juli 1983.
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penge siden starten, fordi både Gentofte Kommune og staten havde måttet 
bidrage med huslejetilskud til 35 af de 66 ejerboliger, som ikke kunne sælges. 
Samtidig kritiserede man en fyringsrunde i EGV’s administration, hvor 11 
ansatte blev fyret af sparehensyn, samtidig med at hele den store højtløn-
nede chefgruppe på otte blev friholdt.

Demokratiet der kom til kort 
Den seneste omstrukturering fra 1978, der skulle inddrage brugere og 
medarbejdere og imødekomme kritik af styreformen som antidemokratisk, 
havde skabt en mastodont af en organisation. Repræsentantskabsmødet alene 
rummede over 200 medlemmer, hovedbestyrelsen 27 og forretningsudvalget 
9 medlemmer. Det var ikke en organisationsform, der var handlekraftig,  
så i virkeligheden overlod den beslutningerne til sekretariatet eller den 
daglige ledelse: direktøren. 
 Den nye ”demokratimodel” var forankret i EGV’s ældrecentre, men syntes 
ikke at kunne bringe idéer og politik på ældreområdet frem i lyset, ligesom 
den heller ikke inddrog eller engagerede den stadigt voksende selvbevidste og 
friske ældrebefolkning. Mastodonten blev opgivet efter nogle få år, bl.a. fordi 
man måtte sande, at man ikke kunne føre ældrepolitik for hele samfundet 
alene på baggrund af bruger- og forbrugerønsker fra de mennesker, som var 
tilknyttet EGV. Der var også tale om faldende medlemstal, og kommunerne 
kom sjældnere til repræsentantskabsmøder o.l., jf. Viggo Nielsen.192

Behovet for fornyet opbakning 
EGV havde gennem en årrække fået dårlig presse – en række ”møgsager” 
havde som beskrevet præget det billede, som offentligheden var blevet 
præsenteret for. Organisationen var kritiseret for manglende demokrati 
i styreformen, for at prioritere forretningsmæssige hensyn over omsorgen  

192 Nielsen, 1996.

17. marts 1984 tog Information sagen om Silkeborg Kurbad op igen. 
Anledningen var nu, at det var ”lykkedes for EGV at slippe af med Kurbadet.” 
Thomsen havde med købet af Kurbadet ”sikret De Forenede Bryggerier en stor 
gevinst – og påført EGV et tab på 5-6 millioner.” 
 Herefter fratrådte Thomsen som direktør i EGV, men fortsatte som 
formand. 
 Den 29. marts 1984 bragte Information en leder med overskriften 
”Ejernes Gamle Værn” og flere artikler om EGV i avisen. Lederen drejede sig 
om, at Strandlund-sagen fra 1977 havde kostet skatteborgerne endnu flere 

12. juni 1979 afholdt EGV det første repræsentantskabsmøde under organisationens nye 
struktur med repræsentanter for brugere, frivillige, lønnede medarbejdere, kommuner samt 
indvalgte særligt sagkyndige, EGV Årsskrift, 1979.



199198

EGV stod nu over for flere udfordringer:

l Kunne EGV fastholde sin position som en storspiller på ældre-  
 området, hvad angik pleje og omsorg? Ville kommunerne fortsat   
 efterspørge EGV’s ydelser i en tid, hvor der blev stadig flere om-  
 sorgskrævende ældre, samtidig med at kommunerne skulle spare?
l Kunne EGV fortsat præge ældrepolitikken i Danmark fra sidelinjen,  
 som man hidtil havde gjort ved at forbinde sig med politisk og 
 socialt indflydelsesrige personer? 
l Kunne EGV fortsat være talerør for den brede del af ældrebe-  
 folkningen, når man kun havde kontakt med en begrænset del af de  
 ældre, som ikke selv var aktive?
l Hvordan kunne EGV bidrage til fællesskaber blandt de ældre i en   
 tid, hvor de fleste ældre havde valgt en individualistisk livsform?

I EGV havde man nu primært kontakt med den syge og svækkede del af 
ældrebefolkningen, hvorimod kontakten til de aktive og mobile ældre var 
aftagende. Søgningen til EGV’s dagcentre, klubber og landophold af de 
friske ældre var for nedadgående – det var ikke længere som i vinterstuernes 
storhedstid, hvor de ældre flokkedes om kaffen, historierne og fællessangen. 
Friske ældre havde fået råd til sommerhuse, charterrejser og aftenskoler – 
og fjernsynet skaffede dem adgang til underholdning hjemme i stuen om 
aftenen. Kontakten til den brede del af ældrebefolkningen var svundet ind i 
takt med, at også ældre fandt sig til rette i en mere individualiseret livsform.
 

for de gamle, for at tilhøre borgerskabet, tjene velhaverne og uretmæssigt 
skaffe sig midler, som skulle tjene almene formål. Uanset om beskyldningerne, 
som havde været rettet mod EGV gennem årene, var blevet tilbagevist, havde 
man brug for et nyt image. Man havde brug for at ”skaffe organisationen en 
bredere opbakning såvel i befolkningen som helhed som i ældrebefolkningen.”193 

 I juni 1984 døde Gunnar Thomsen pludseligt, og Jørgen Gorrissen, søn 
af den tidligere formand N. J. Gorrissen, blev valgt som ny formand. Herved 
var nogle af hovedpersonerne til den næste omstrukturering i EGV’s historie 
på plads.
 En ny æra begyndte med, at Bjarne Hastrup blev ansat som direktør efter 
Gunnar Thomsen fra april 1984.

193 Jf. ”En virksomhed i omstilling,” beretning til EGVs repræsentantskab, 11. juni 1985.

EGV i et vadested
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EGV-familien – fond, datterselskaber og Ældre Sagen
I fondens regi oprettede man en række datterselskaber: Seniortjenesten, 
Senior Rejser, Senior Tryk. Fonden havde en egenkapital på knap 122 mio. 
kr. (238 mio. kr.). Med opsplitningen i fond og datterselskaber blev der et 
særligt fokus på, at de enkelte selskaber hver for sig skulle tjene penge, hvile 
i sig selv og udvide deres virksomhed.  
 Det blev også besluttet at danne en ny landsforening – Ældre Sagen. 
 Ved årsskiftet 1986/87 kom en årsberetning med overskriften ”EGV- 
familien” med præsentation af den nye struktur: EGV-Fonden med en 
bestyrelse og et repræsentantskab, Seniortjenesten A/S med et EGV-råd og 
en bestyrelse, Landsforeningen Ældre Sagen med en delegeret forsamling og 
en bestyrelse. 
 Jørgen Gorrissen blev formand for alle tre bestyrelser. 

Nye direktører
Cand.polit. Bjarne Hastrup, som kom fra en stilling 
som direktør i Håndværksrådet, blev som nævnt 
ansat i 1984 som administrerende direktør for EGV 
Fonden og blev også direktør for Landsforeningen 
Ældre Sagen, da den blev stiftet i oktober 1986. 
 Peter Kauffeldt blev ansat som vicedirektør for 
fonden fra en stilling som vicedirektør i Kræftens 
Bekæmpelse, som han havde været med til at gøre 
til en stor folkelig sag. Han trådte ud af direktionen i 

1994 og bliver af flere, der har været tæt på EGV-familiens udvikling, nævnt 
som den, der stod for opbygningen af Ældre Sagen.
 John Cort Massow kom fra en stilling med salg, kampagner og nyudvikling 
i Irma og blev ansat som underdirektør i 1984, som chef for Seniortjenesten. 
Ved sin tiltræden fik han titlen ”Entreprenør i Alderdom” af Lolland Falsters 

EGV bliver en erhvervsdrivende fond
Siden man fra midten af 1960’erne havde indledt samarbejde med 
kommunerne om at drive dagcentre og plejehjem samt bygge og udleje 
ældreboliger, var EGV’s økonomi vokset markant. I samme takt var den 
blevet mere og mere uigennemskuelig, ikke mindst mht. hvad der blev 
finansieret af hhv. private og offentlige midler.
 En ny fondslovgivning fra 1984 lagde op til, at en virksomhed som EGV 
burde administreres som en erhvervsdrivende fond, sådan at fonden skulle 
have en grundkapital, og at det skulle være tydeligt, hvad indtægterne blev 
brugt til, og at uddelinger fra fonden skulle ske ved bestyrelsesbevillinger. 
Endelig foreskrev loven, at ”fonden ikke kunne være forpligtiget til at 
underskudsdække administrationen af andre institutioner.”194 

 Den nye fondslovgivning blev på et repræsentantskabsmøde i 1985 
præsenteret som baggrund for en nødvendig omstilling af virksomheden, 
men også som en fordel for EGV. Som en start på den kommende omstilling 
fra en selvejende institution til en erhvervsdrivende fond blev den hidtidige 
fællesadministration i 1984/1985 opdelt i et sekretariat og en EGV-
servicedivision (senere benævnt EGV-tjenesten og Seniortjenesten), som 
var organisatorisk og økonomisk adskilte. Man adskilte angiveligt ”hvad 
EGV udfører for private midler (udvikling og information) og for offentlige 
midler (service).”195 Byggeadministrationen var allerede udskilt til en særlig 
fondsdannelse, EGV Boligfonden.
 Ved årsskiftet 1985/1986 blev EGV Fonden grundlagt som en 
erhvervsdrivende fond.196

194 Nielsen, 1996, s. 214.
195 Jf. ”En virksomhed i omstilling,” beretning til EGV’s repræsentantskab, 11. juni 1985.
196 EGV-Fonden er i CVR-registret registreret 23. juli 1986 som en erhvervsdrivende fond med en 
 startdato 10. december 1985 og en grundkapital på 25 mio. kr.

Direktør Bjarne Hastrup 
ved sin tiltræden i 1984, 
Otium, marts 1984.
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”koncernens” formål over for hele ældrebefolkningen, ikke mindst de friske 
ældre som ligeværdige parter i samspil med de yngre generationer. Der var 
bred enighed om, at man måtte få igangsat en forening, der kunne række 
ud til ældre i hele landet, skabe ældreaktiviteter og fællesskaber lokalt, og 
som kunne blive et talerør for alle ældre – og give EGV et nyt ældrepolitisk 
mandat til at ”gøre Ældre Sagen til, hvad den burde være, en folkesag.”200 
 Fonden havde afsat 2 mio. kr. (ca. 3,9 mio. kr.) til dannelse af Lands-
foreningen Ældre Sagen. Man havde flere modeller i tankerne. Én model 
var at lade lokale nøglepersoner og grupper komme med idéerne til hver 
deres udformning af organisation og aktiviteter. En anden var en topstyret 
medlemsorganisation med lokalkomitéer, baseret på beskedne medlemsbidrag 
og med en organisation med repræsentation i hovedorganisationen. Efter et 
dramatisk bestyrelsesmøde på Hindsgavl Slot valgte man modellen med en 
topstyret hovedorganisation med lokalforeninger.
 Ældre Sagen blev født i 1986. Strategien med en topstyret ny 
landsorganisation med lokalforeninger blev en succes fra starten, og man 
kunne hurtigt tælle op mod 100.000 medlemmer i den nye forening. Fonden 
støttede hen ad vejen Ældre Sagen (med 12 mio. kr. i alt over årene201), 
heriblandt flyttede man adresse i 1987 fra Tingskiftevej i Hellerup til 
Vesterbrogade 97, hvor man – ud over at finde plads til hele EGV-familien 
– også gav plads til et aktivitetscenter for ældre. ”Administrations-personalet 
skulle bringes væk fra isolationen i Hellerup og ind i daglig kontakt med 
ældrebefolkningen.”202

Viden omsat til politik
Et andet fokus for fonden og direktørerne var ny forskning i ældres forhold, 
så man kunne komme til orde i offentligheden med viden, der kunne gavne 
 
200 Otium, nr. 4, 1986.
201 Interview med tidl. formand Søren Dræby Christiansen, 29. august 2019, hvorfra der også refereres  
 i det følgende.
202 Otium, nr. 4 1986.

Tidende.197 Måske hentydes der til, at man med 
ansættelse af Massow, som kom fra den succesrige 
supermarkedskæde, forventede et større fokus på 
den forretningsmæssige side af alderdomsomsorgen. 
Massow forlod igen sin direktørstilling i 1987, men 
forblev i bestyrelsen af Seniortjenesten til 1995.
 Der var stort personsammenfald, hvad angik 
bestyrelse og direktion mellem de forskellige 
dele af EGV-familien. Således var Gorrissen 
bestyrelsesformand for hele EGV-familien frem til 
1989. Derefter var han formand for fonden, der i 1990 

skiftede navn til Ældre Fonden,198 og for Ældre Sagen indtil 2002. Bjarne 
Hastrup var direktør for både fonden og Ældre Sagen indtil 1998. Derefter 
helligede han sig arbejdet i Ældre Sagen.
 Ved deres tiltræden midt i 1980’erne mødte de nye direktører en 
filantropisk forening, som var blevet storspiller, hvad angik ældreomsorgen i 
Danmark, med en samlet omsætning på 526 mio. kr. (ca. 1 mia. kr.).199 EGV 
havde fra 1960’erne frem til midten af 1980’erne udviklet et tæt samarbejde 
med Danmarks kommuner og havde ansvaret for driften af 105 ældrecentre 
og klubber landet over med gennemsnitligt 4.600 daglige brugere. De havde 
ansvar for 2.900 lønnede medarbejdere og 800 frivillige. Endelig havde man 
udviklet en faglig konsulent- og rådgivningsvirksomhed, mhp. pleje og 
omsorg samt boliger til ældre og drift af plejecentre. 

Landsforeningen Ældre Sagen
De nye direktører Hastrup og Kauffeldt samt fondens bestyrelse havde et 
særligt fokus på etablering af en ny landsforening, som skulle modsvare 

197 Lolland Falsters Tidende, 16. august 1984.
198 Det fremgår af Årsberetningen for 1989, at ”EGV-Fonden 1. marts 1990 har skiftet navn til Ældre  
 Fonden.” I CVR-registret er dette registreret i 1992.
199 Jf. ”En virksomhed i omstilling,” beretning til EGV’s repræsentantskab, 11. juni 1985.

Landsretssagfører 
Jørgen Gorrissen  
(1925-2010). Formand 
for EGV fra 1984-2002, 
ukendt kilde.
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fortæller, at EGV byggede et plejehjem i hans hjemegn i Sønderjylland i  
begyndelsen af 1980’erne, som han som socialudvalgsformand fulgte tæt 
gennem en årrække, og at det var et meget veldrevet plejehjem. EGV sørgede 
løbende for supervision af både medarbejdere og ledelse, og de stod også 
for udarbejdelse af budgettet, indtil et år i begyndelsen af 1990’erne, hvor 
borgmesteren iflg. Søren Dræby Christiansen sagde, ”det er sgu for dyrt det 
der,” hvorefter kommunen valgte selv at drive plejehjemmet videre.
 Andre kommuner havde allerede fra midten af 1980’erne begyndt at kræve 
reduktion af administrationsvederlagene. EGV havde forhandlet nye aftaler, 
som betød færre indtægter. Indtægterne fra de allerede indgåede aftaler var 
på vej ned, ligesom flere kommuner opsagde aftalerne med Seniortjenesten 
om administration af deres centre. Skulle man øge indtjeningen, handlede 
det om at få nye opgaver hos kommunerne.
 Man havde måske forventet, at Seniortjenesten kunne hjembringe flere 
midler, end tilfældet var. I 1986 var nettoresultatet kommet på minus med et 
tab på 487.000 kr. (ca. 1 mio. kr.), hvilket skyldtes et kurstab på obligationer. I 
1988 var årets nettoresultat atter på plussiden med 557.000 kr. (ca. 1 mio. kr.), 
og man nævnte, at der var en støt stigende tilgang af såvel nye byggeopgaver 
som plejefaglige konsulentopgaver. I 1989 var der et nettoresultat på 1,3 mio. 
kr. (ca. 2,2 mio. kr.), og det var et godt år med nye byggeaftaler, men med 
udsigt til stadig faldende vederlag, og der meldtes om ophørt samarbejde 
med en række dagcentre og omsorgscentre.
 Søren Dræby Christiansen, der blev medlem af fondens bestyrelse i 
1992, fortæller, at på det tidspunkt havde kommunerne hjemtaget en række 
plejehjem, og at ”driftsselskabet havde været insolvent i 1990.” De følgende 
år var heller ikke gode år for tjenesten: ”Det gik ned ad bakke hele tiden, 
Seniortjenesten tabte indtægter.” I 1993 var underskuddet på 3,9 mio. kr. (ca. 
6,1 mio. kr.), og egenkapitalen var reduceret til 77.000 kr. (ca. 121.000 kr.).204

204 Boligen, november 1994.

 de ældre, og som kunne sørge for, at ældrepolitikken kom på dagsordenen. 
”Viden kan omsættes til politik,” som direktør Bjarne Hastrup skulle have 
sagt. Det var afgørende, når man skulle sikre sig presseomtale.203

 Fonden støttede i en længere periode et forskningsprojekt om ældre-
befolkningens forventninger til fremtiden, Ældres fremtidsstudie – Nye tider, 
Nye ældre, som blev igangsat i 1985, gennemført af George W. Leeson, der 
blev ansat samme år. I 1989 spurgte Ældre Sagen 1.200 mennesker mellem 
40 og 64 år om deres forventninger til fremtiden og gentog undersøgelsen 
10 år efter blandt de samme aldersgrupper. Fonden ophørte at støtte endnu 
en gentagelse af studiet i 00’erne, da man ikke længere fandt studiet relevant 
i forhold til den øvrige nationale forskning om ældre – så ”den sidste omgang 
måtte de selv stå for,” som tidligere formand for fonden, Søren Dræby 
Christiansen udtrykker det.

Seniortjenestens endeligt
Seniortjenesten A/S fra 1990 fortsatte sin virksomhed som nyt aktieselskab/
datterselskab med en egenkapital på 3 mio. kr. (ca. 5 mio. kr.), stadig som 
en del af EGV-Familien. Man administrerede fortsat en række plejecentre 
og ældreboliger og rådgav kommunerne om byggeri samt pleje- og 
omsorgsfaglige emner. Afhængig af hvem man spørger, skifter vurderingen 
af, om der i perioden fra 1985 og frem til 1996 fortsat var kommunal 
efterspørgsel på tjenestens ydelser.
 Tjenestens styrke var et professionelt beredskab og faglighed. Det er 
tankevækkende, når man ser på ”møgsagerne” igennem årene, at – bortset fra 
en avispolemik om en konflikt, der udspillede sig i begyndelsen af 1970’erne 
på Peder Lykke Centret, hvor ”Urban Hansen fik en lussing” – så kritiseres 
EGV ikke for at forsømme de gamle eller udøve omsorgssvigt. Generelt 
havde EGV-plejehjemmene ry for høj kvalitet. Søren Dræby Christiansen 

203 Interview med tidl. ældrepolitisk konsulent og direktionssekretær i Ældre Sagen Eva Tufte,  
 8. juli 2019.
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virksomheden. De ville indskyde ny aktiekapital for egne midler og øge 
denne kapital med tilskud fra forskellige interesserede fonde, sådan at den
samlede aktiekapital skulle blive 3 mio. kr.205 Lederne og medarbejderne 
mente, at de kunne fortsætte virksomheden med fortjeneste på baggrund 
af deres faglighed og den goodwill, de havde opnået rundtom i landet i 
samarbejdet med kommunerne. De argumenterede med, at der var flere nye 
opgaver på vej. Fondens bestyrelse, som iflg. BT først havde bakket op om 
denne plan, afviste den nu, og flere i Seniortjenestens bestyrelse gik i protest 
mod fondens afvisning og fyringen af Erik Thelin, herunder John Massow, 
formand for Seniortjenestens bestyrelse.
 Erna Mertz, der på det tidspunkt var chefkonsulent i Seniortjenesten, 
udtalte til BT: ”Jeg havde ikke drømt om, at dette kunne ske. Det er jo i 
virkeligheden Seniortjenesten, der har tjent alle de penge, som Ældre Fonden er 
i besiddelse af i dag. Og det havde været en smuk tanke, hvis man havde ladet 
medarbejderne overtage virksomheden. Det er fuldstændig vanvittigt det her. 
Vi har aldrig haft så stor ordretilgang som nu. Vi har ikke trukket vores tilbud 
tilbage. Men tilbuddet var selvfølgelig under forudsætning af, at Erik Thelin og 
bestyrelsen stadig var ansat.”206

 30. august 1995 blev Erna Mertz afskediget, angiveligt pga. struktur-
omlægninger. Hendes karriere havde om nogens fulgt Seniortjenesten fra 
dens spæde start til dens afslutning. Hun startede i 1971 som forstander 
for de beskyttede boliger samt kollektivhuset på Peder Lykke Centret, 
blev derefter forstander på Lystoftebakken og senere plejefaglig konsulent 
og plejehjemsinspektør. Hun sad i flere år med i forretningsudvalget og 
bestyrelsen som repræsentant for medarbejderne i Seniortjenesten. Uden 
varsel blev hun bedt om at aflevere sine nøgler og forlade kontoret. Dette var 
starten på afviklingen af Seniortjenesten.

205 Brev vedr: Ledergruppens overtagelse af aktierne i Senior Tjenesten A/S 21/3-1995. Underskrevet  
 på ledergruppens vegne af Carsten Pedersen, sendt til bestyrelsesformand Jørgen Gorrissen med  
 kopi til bestyrelsesformand John Massow og administrerende direktør Bjarne Hastrup.
206 BT, 18. maj 1995.

Flere redningsplaner strander
Noget tyder dog på, at man var indstillet på at prøve at finde en vej for 
Seniortjenesten i fremtiden. 1. juni 1994 ansatte man en ny direktør, Erik 
Thelin, som skulle rette op på Seniortjenesten. Han udarbejdede sammen 
med medarbejderne og bestyrelsen for Seniortjenesten en ”Plan 1995/1996” 
for en reorganisering. Thelin udtalte til Boligen i 1994, at nu skulle ”omsorgen 
i højsædet.” Man havde ”strammet forretningsgangene op (afskediget en 
fjerdedel af medarbejderne, red.) og moderniseret og fået nyt EDB-system og 
udarbejdet en plan 1995/96.”
 I februar 1995 udkom det første nummer af Seniormagasinet. Planen 
var, at det skulle udkomme seks gange årligt, men det udkom kun denne 
ene gang. Thelin skrev lederen ”Visioner omsat til praksis.” Formålet med 
magasinet var at give alle interesserede ”oplevelser af, hvordan ældrepolitiske 
tiltag udføres i praksis… hvordan Seniortjenesten løser sine opgaver sammen 
med opdragsgiverne… Vi vil give det tættest mulige billede af, hvordan brugerne 
oplever ydelserne… magasinet vil være åbent for alle, der måtte ønske at dele 
ud af deres tanker og erfaringer…” 
 Thelin nåede ikke at skrive flere ledere – efter 10 måneder i jobbet 
blev han afskediget i maj 1995 af Ældre Fondens administrerende direktør 
Bjarne Hastrup. Det er uklart, hvad begrundelsen for fyringen var. Iflg. BT 
havde Bjarne Hastrup ønsket at afskedige Thelin allerede kort tid efter sin 
ansættelse, men blev rådet til at lade være af bestyrelsen for Seniortjenesten, 
som mente, at Thelin var godt i gang med sin moderniseringsplan. Fondens 
bestyrelse var derimod ikke begejstret for denne plan. Søren Dræby 
Christiansen mener, at ”det var gammel vin på nye flasker.”
 Der var imidlertid andet i gære i Seniortjenesten: samtidig med 
udarbejdelsen af ”Plan 1995/96” havde medarbejderne udarbejdet et 
mål; ledergruppen i Seniortjenesten ønskede at overtage aktierne og 
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I 1998 gik Seniortjenesten i frivillig likvidation.211 Efterfølgende var det op til 
fonden at afvikle de ejendomsbesiddelser, som man stadig havde ansvaret for, 
bl.a. Peder Lykke Centret og Breelteparken; begge EGV’s tidligere flagskibe 
havde uløste sager. 

Oprør fra ”Kongerækken”
Flere steder fra blev der i denne periode rejst kritik af den måde, ejendommene 
blev administreret på. Lejerne i ældreboligerne mente, at huslejen var for 
høj, og at fonden tjente uretmæssigt meget på dem. Overskrifter som ”Gamle 
raser over Ældre Fonden” var på avisernes forsider.
 Breelteparken i Hørsholm havde en meget aktiv beboerbestyrelse, som 
gennem flere år havde anlagt retssager mod Ældre Fonden, krævet reduktion 
i huslejen og klaget over manglende vedligehold af deres tage. Tagene var 
flade og havde gummimembraner, der kun var garanteret en levetid på 10 år.  
Gummimembranerne lækkede efter garantiperioden og havde forårsaget 
voldsomme vandskader, som beboerne havde følt sig ladt alene med.  

211 Ved en frivillig likvidation svarer man enhver sit. Dette kostede fonden 20 mio. kr. (ca. 27 mio. kr.).  
 Men derved kom man ud af sine forpligtigelser med et uplettet image, angiveligt også af hensyn til  
 Ældre Sagen. Man var fortsat i familie med hinanden.

Formanden for Ældre Fonden Jørgen Gorrissen oplyste til BT, at 
Seniortjenesten ikke længere var til salg, og at bestyrelsen i fonden nu selv 
ville forsøge at drive virksomheden rentabelt.207 Imidlertid var det andre 
tanker om fremtiden, der blev afgørende for Seniortjenestens fremtid. 
Advokat Niels Grubbe, som var særlig erfaren mht. støttet byggeri, var 
blevet inviteret med i fondens bestyrelse allerede i 1994, hvor han fik en 
central rolle som næstformand og advokat for bestyrelsen. Han fortæller i 
et interview, at formanden for EGV-familien Jørgen Gorrissen og direktør 
Bjarne Hastrup ønskede en ”strategisk omlægning” 208 af aktiviteterne, og det 
skulle han hjælpe med.
 ”Mens etablering og drift af plejehjem havde været en succesfuld 
hovedaktivitet i 60’erne og 70’erne, så var man nu nået frem til, at man ønskede 
at opgive denne aktivitet. Det var ikke længere ”naturligt” for EGV at have et 
formelt ejeransvar og forpligtigelser for alle disse bygninger, det var ikke længere 
en drift med overskud. Man ønskede at komme af med disse ejendomme og 
dermed få ansvaret afviklet.”209

 I 1996 lukkede fonden Seniortjenesten og forsøgte at skaffe sig 
af med sine plejehjem og ældrecentre. Kommunerne kunne overtage 
institutionerne for restgælden – men de var tilbageholdende. Samtidig 
blev administrationen af de selvejende institutioner, som Seniortjenesten 
havde, overdraget til Danmarks Ældreboligselskab.210 Niels Grubbe blev 
direktør i fonden fra 1998 til 2000, hvor han blev højesteretsdommer, og 
stod for salg af ejendomme i den endelige afvikling af Seniortjenestens 
aktiviteter. Han fortæller i tilbageblikket, at der var en frygt for, ”at hele 
formuen ville forsvinde ved afviklingen, formuen var i risiko, når man så på 
forholdet mellem aktiver og gæld, ansvaret var omfattende i forbindelse med 
at eje bygningerne.”

207 Ibid.
208 Interview med tidl. højesteretsdommer Niels Grubbe, 26. august 2019.
209 Ibid.
210 Folketingets 1. samling 1997-1998 § svar på § 20-spørgsmål. Om Ældre Sagens boligaktiviteter. 

Her ses skibsreder Mærsk Mc-
Kinney Møller, der havde doneret 6 
mio. kr. til Breelteparken, hilse på 
EGV’s protektor Dronning Ingrid 
ved indvielsen af Breelteparken 4. 
december 1974. EGV Årsskrift 1975.
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Fem af de syv havde deltaget meget aktivt i modstandskampen under krigen, 
og de så sig selv som ”De første i Ældre Fondens byggerier, der har gjort 
oprør...  Kampen begyndte i juni 1993, da landsretssagfører Johan Wilhjelm for 
første gang stævnede Ældre Fonden i en sag om huslejeforhøjelser. Senere har 
Wilhjelm anlagt sager om lav forrentning af beboernes vedligeholdelseskonto, 
om udgifter til omsorgscentret, som kollektivbeboerne endte med at betale, og 
om Hørsholms Kommunes godkendelse af regnskaberne, samt en ny sag om 
at Ældre Fonden lagde sine advokatudgifter på mere end en halv mio. kr. på 
beboernes huslejer. Disse udgifter og 13 mio. kr. til nye tage, som beboerne skal 
betale, kan føre til nye retssager.”
 Breelteparkens administration var blevet overtaget af Danmarks 
Ældreboligselskab, men beboerne mente, at det blot var et skalkeskjul for 
Ældre Fonden. I dag er Breelteparken en selvejende institution i samarbejde 
med Hørsholm Kommune, stadig med kongelig protektion, idet Hendes 
Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte har overtaget sin mors, Dronning 
Ingrids, rolle.

Peder Lykke Centret afviklet i sidste øjeblik
Også Peder Lykke Centret var i mediernes søgelys i slutningen af 
1990’erne. Morgenavisen Jyllands-Posten skrev under overskriften ”Gamle 
i tårnhøj brandfælde” at ”størstedelen af beboerne i Peder Lykke Centrets 
kollektivhus på Amager er så dårlige, at de ikke selv kan redde sig ud af 
det 15-etagers hus, hvis der opstår brand.”213 Der blev også sat fokus på 
manglende vedligehold af den gamle betonbygning, hvor altangangene nu 
måtte afstives med træbjælker for at holde; bygningens tilstand blev kaldt 
”østeuropæisk standard”214 og vurderet som uegnet som bolig for ældre 
mennesker. Brandvæsenet, kommunen, Danmarks Ældreboligselskab og 
Ældre Fonden var angiveligt alle i spil i en uklar konflikt om, hvem der 
havde ansvaret og ”bolden.”

213 Morgenavisen Jyllands-Posten, 11. december 1997.
214 Ibid.

Morgenavisen Jyllands-Posten, der havde skrevet om sagen, besøgte i 1998 
beboerbestyrelsen på A.P. Møllersvej (eller ”Kongerækken,” som blokken 
også blev kaldt) i Breelteparken.212 De mødte ”En flok gamle frihedskæmpere, 
som har fået en ny sag at kæmpe for, efter at vandet har væltet ned gennem 
deres tage i over et år. Fjenden hedder nu Ældre Fonden og dens direktør Bjarne 
Hastrup.” 
 Med til historien hører, at A.P. Møller Fonden havde doneret 6 mio. kr. 
(ca. 32 mio. kr.) til byggeriet af Breelteparken og havde fået anvisningsret til 
30 af de 146 kollektivboliger, som var en del af plejecentret. De 30 lejligheder 
lå for sig selv i en blok. Morgenavisen Jyllands-Posten bemærkede i denne 
forbindelse, at ”for Ældre Fonden har A.P. Møllers anvisningsret givet bagslag. 
Skibsrederens gamle venner i Breelteparken kommer fra samfundets top” – 
underforstået, de finder sig ikke i hvad som helst. 
 Seks ud af de syv bestyrelsesmedlemmer havde fået anvist lejligheden 
via A.P. Møller Fonden. Det var ikke hvem som helst, der var samlet i 
bestyrelsen: Bo Bramsen, tidligere forlagsredaktør og chefredaktør på 
Politiken, lagde hus til interviewet med avisen og ”dominerede snakken med 
bidende bemærkninger om Ældre Fonden.” Erik Fournais, forhenværende 
chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, og hans souschef Peter Ilsøe, 
tidligere generalsekretær for Atlantsammenslutningen, var begge ”trods 
alderdom, svage øjne og rystende ben ikke sådan at bide skeer med.” Formand 
for bestyrelsen var Johan Wilhjelm, tidligere landsretssagfører og medstifter 
af Det Udenrigspolitiske Selskab. Han havde gennem fire år ført brevkrig 
og fem retssager mod Ældre Fonden. Politimesterenke Lotte Holten var 
den første, der fik kaskader af vand over sine ejendele. Evy Christiansen, 
som til forskel fra de øvrige i stuen havde fået sin lejlighed via kommunen, 
fortalte, at de andre beboere var syge og svækkede og ikke orkede så meget, 
”Men det gør jeg!” Endelig deltog tidligere lærerinde Ruth Cederberg, 
som sagde: ”Ældre Fonden holder os i live. De har bragt os sammen.” 

212 Morgenavisen Jyllands-Posten, 8. februar 1998.
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af kredsformændene udtalte nu offentligt, at man ønskede en fuldstændig 
adskillelse fra fonden.216

 I 1998 besluttede man at adskille Ældre Fonden fra Ældre Sagen. Initiativet 
kom fra direktøren for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup. Ældre Sagen skulle 
fremover fremstå som en ren politisk sag og ikke forbindes med fonden, og de 
to organisationer blev adskilt såvel juridisk som økonomisk i 1998 og havde 
derefter hver sin bestyrelse og hver sin direktion. Det blev også en fysisk 
adskillelse, idet begge parter forlod adressen på Vesterbrogade 97.

Gorrissens farvel
Niels Grubbe, der som direktør i Ældre Fonden havde været involveret i de 
kritiske sager, fortæller i vores samtale med ham i august 2019, at EGV i 
afviklingsfasen var en sammenblanding af mange forskellige hensyn: som 
ejer, som ledelse af drift og medarbejdere, som udlejer og som velgører. 
Pludselig var EGV på ”den anden side” i forhold til lejere m.v. ”Der var tale 
om en uskøn sammenblanding af kapital-, finans-, forretnings- og faglige  
interesser, som udspillede sig. Fx om lejerne i ældreboligerne. Man sad lige 
pludselig på den anden side af bordet over for de ældre og skulle forvalte imod 
deres ønsker.”217

 Jørgen Gorrissen, der havde været formand for fonden siden 1984, udtalte 
i 1998,218 at han var ked af, at Ældre Fonden var kommet på kollisionskurs 
med medier, kommuner og beboere på ældreboligcentrene. Han havde 
ønsket at blive på posten, indtil man havde afviklet alle ejendommene. 
Han nærede stor veneration for fonden og dens formål: at gøre noget for de 
ældre. Han tog til genmæle med et længere indlæg i Morgenavisen Jyllands-
Posten, hvor han insisterede på, at ”Ældre Fonden har reelle hensigter og gode  
formål,” 219 og at mediernes fokus på Ældre Fonden var en ”jantelovspræget  

216 Morgenavisen Jyllands-Posten, 29. januar 1998.
217 Interview med Niels Grubbe, 26. august 2019.
218 Morgenavisen Jyllands-Posten, 27. januar 1998.
219 Morgenavisen Jyllands-Posten, 1. februar 1998.

Søren Dræby Christiansen erkender, at i slutningen af 1990’erne havde 
Peder Lykke Centret længe trængt til fornyelse. Man havde yderligere 
fået en meget uholdbar situation, idet Københavns Kommune – uden om 
aftalen – havde visiteret ældre, der var handicappede og ikke selvhjulpne 
til kollektivboligerne, hvilket betød, at hvis der udviklede sig brand, kunne 
beboerne stå i en katastrofal situation, da de ikke selv ville kunne gå ned ad 
trappen, når elevatorerne skulle lukkes ved brand. Fonden havde udviklet 
en plan for renovering af Peder Lykke Centret. Denne plan blev imidlertid 
afvist af Københavns Kommune, som mente, at den var for dyr. 
 Sagen påkaldte politikernes opmærksomhed, og Københavns 
Kommune flyttede de svageste beboere til andre botilbud, men henviste 
efterfølgende førtidspensionister med en anden type vanskeligheder end 
alderdomssvækkelse til lejlighederne. Dette udløste ny kritik, fordi der  
blandt de nye indflyttere var mennesker, der havde et misbrug. De nye 
beboere blev mistænkt for flere tyverier, der fandt sted i bebyggelsen. 
Kritikken pegede på, at kollektivhuset var blevet et utrygt sted at være for de 
gamle pensionister, der stadig boede der.
 I 1999 lykkedes det for fonden at afhænde ansvaret for Peder Lykke 
Centret, idet det blev solgt på et betinget skøde. Peder Lykke Centrets 
plejehjem drives i dag som et mangfoldighedsplejehjem af Københavns 
Kommune, mens kollektivboligerne ikke længere bebos af ældre mennesker.

Ældre Sagen og Ældre Fonden skilles
Offentlighedens kritiske søgelys på Ældre Fonden gav genlyd også blandt 
medlemmerne i Ældre Sagen. I de foregående år havde flere af Ældre 
Sagens lokalkomitéer ønsket en løsrivelse fra fonden.215 Den kritiske presse i 
slutningen af 1990’erne gjorde, at disse stemmer nedefra blev forstærket. Flere 

215 Interview med tidl. ældrepolitisk konsulent og direktionssekretær i Ældre Sagen Eva Tufte,  
 8. juli 2019.
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Tiderne skifter, og det gør alderdommen – eller det at være gammel – også. 
Alligevel er der træk i alderdommen, som ikke ændrer sig; alderdom er 
forbundet med en række tab. Vi mister mange af vores nære og livslange 
bekendtskaber og familie i den sidste del af livet, og de fleste af os bliver på 
et tidspunkt afhængige af hjælp fra andre mennesker, når vi bliver syge og 
svækkede. I denne proces opstår en øget risiko for ensomhed, skønt de fleste 
gamle mennesker ikke føler sig ensomme. Og hvor stærke sociale relationer 
medvirker til et godt helbred, har ensomhed den modsatte effekt og øger 
risikoen for sygdom og for tidlig død. Dette område er der i dag sat et øget 
fokus på i forskning, sundheds- og ældrepolitik og i samfundet generelt.
 Endnu en faktor er væsentlig at tage i betragtning, nemlig at dårlige 
økonomiske vilkår øger risikoen for ensomhed. Og desværre gik det ikke, 
som Ensomme Gamles Værn forkyndte i 1965, ”at fattigdom blandt gamle 
nu var afskaffet.” Der findes også i dag socialt og økonomisk marginaliserede 
ældre, selv om forholdene er forbedret radikalt i de 110 år, der er gået, siden 
Hermann Koch besluttede sig til at gøre noget for at hjælpe de ensomme 
gamle, som han mødte i Københavns gader. Begreber som fattiglemmer og 
værdigt eller uværdigt trængende er udgået af vores institutioner, praksis og 
sprog. Men der er fortsat ældre mennesker, der lever i en udsat position, fordi 
de fx har oplevet krig og flugt på deres vej til Danmark, eller pga. psykisk 
sygdom, misbrug og andre svære livsomstændigheder.

Arven fra Hermann Koch
Hermann Koch greb i begyndelsen af 1900-tallet fat i nogle af alderdommens 
grundvilkår i det moderne samfund: risikoen for at blive alene ladt tilbage, 
ensomheden og den sociale udelukkelse. Hans mission var at tilbyde de 

jagt.”220 Søren Dræby Christiansen fortæller, at Gorrissen ved sin afsked  
holdt en tale, som han afsluttede med ordene: ”Den gamle fond, åh lad den stå.”221  

I 2002 trak Gorrissen sig tilbage som formand for bestyrelsen af fonden, og 
Søren Dræby Christiansen blev formand.

En ny begyndelse 
I 2000 bragte Kristeligt Dagblad en artikel, hvor de kritiserede den 
daværende Ældre Fonden for at bruge flere penge til administration end 
til at opfylde ældre menneskers behov. Søren Dræby Christiansen, der 
dengang var næstformand i fonden, forklarede til avisen, at man var blevet 
forsigtig med at uddele penge, da man havde lidt store tab de seneste  
15 år. Formuen var skrumpet fra 124 mio. kr. i 1986 (ca. 242 mio. kr.) til  
64 mio. kr. ved årtusindskiftet (ca. 86 mio. kr.). Reduktionen blev forklaret  
med store kurstab, overførsler fra fonden til Ældre Sagen og tab ved 
likvidationen af Seniortjenesten. Man ønskede i fremtiden at koncentrere 
fonden om en  enkelt sag, nemlig ældres ensomhed. Som det første ville 
”fonden senere på efteråret lancere et større forskningsprojekt om ældres 
ensomhed. Det er der ikke forsket så meget i herhjemme, og dermed forsøger 
fonden at vende tilbage til det, der var udgangspunktet for grundlæggeren 
af Ensomme Gamles Værn i 1910, pastor Herman Koch, nemlig ældres 
ensomhed,”222 udtalte Søren Dræby Christiansen til avisen på fondens 
vegne.

220 Ibid.
221 Interview med Søren Dræby Christiansen, 29. august 2019.
222 Trods overskud på over 9 mio. kr. blev kun 762.000 kr. uddelt til ældreformål i 1999, jf.  
 Kristeligt Dagblad, 25. august 2000.

EGV’s bidrag til en mere værdig alderdom 
gennem tiden 
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Storentreprenør i velfærdsstaten
Fra 1960’erne og frem blev EGV en storspiller på ældreområdet. Fremmet 
af en ny omsorgslov, der gav kommunerne mulighed for at støtte private 
aktører, iværksatte EGV hobbyklubber, aktivitetshuse og omsorgstilbud, som 
skulle aktivere og engagere tidens ældre. EGV kom til at stå for en moderne 
vision for alderdommen med fokus på hjælp til selvhjælp, længst muligt i 
eget hjem og forebyggende netværk. En tankegang, som i dagens Danmark 
stadig styrer ældreomsorgen – på godt og ondt. Det var også EGV, som viste 
vej i samarbejdet mellem privat og offentlig ældrepleje.
 EGV tog initiativ til at bygge ældrecentre med et varieret tilbud til 
ældre – afhængig af ældres konkrete behov. Man byggede kollektivboliger 
og beskyttede boliger i tilknytning til plejecentre og aktivitetshuse, hvor 
fællesskaber og aktivitet blev vægtet, men hvor der samtidig var plads til 
beboernes privatliv.
 Samtidig med velfærdsstatens fremvækst kom en kritisk venstredrejet 
opposition på banen. Den private velgørenhed kom i søgelyset. EGV 
kom under anklage for at tjene andre interesser end de filantropiske. 
EGV var vokset til at blive en storentreprenør under velfærdsstatens 
rammer, men styreformen var den samme, en selvsupplerende bestyrelse 
og et repræsentantskab, der blev udpeget blandt tidens overklasse og 
indflydelsesrige personer. I 1970’erne og 1980’erne kom EGV på tværs af 
tidsånden. EGV blev kritiseret for ikke at være demokratiske nok, for ikke 
at have kontakt til folket og for ikke at forvalte velfærdsstatens penge og 
de indsamlede midler på en måde, som tilgodeså formålet. EGV blev også 
kritiseret for at være ”forretningsorienteret” og sætte forretningsmæssige 
hensyn over almene. EGV’s legitimitet som en filantropisk organisation blev 
således anfægtet.
 I løbet af 1980’erne og 1990’erne kom velfærdsstaten under stigende 
økonomisk pres, og kommunerne valgte i vid udstrækning selv at 
 
 

gamle at være en del af et større fællesskab. De skulle have del i musikalske 
og kulturelle oplevelser, de skulle møde ligesindede og mennesker, der ville 
dem det godt, og som kunne hjælpe dem med at genfinde glæden ved livet 
i samværet med andre. Vinterstuer, sommerhave, foredrag, underholdning, 
fester og landophold var redskaberne. 
 Alt dette havde ikke været noget uden den store frivillige indsats, 
som datidens kvinder fra borgerskabet gjorde for de gamle. Uanset at den 
tids filantropi senere blev gjort til genstand for en vis hånende omtale – 
begrebet ”hattedamer” vidner om dette – så udførte de et arbejde, der ellers 
ikke ville være blevet gjort. På samme måde som i dagens Danmark, hvor 
frivilligheden har fået en renæssance, og hvor de frivillige udfører et stort 
arbejde i velfærdsstatens regi.
 Koch havde oplevet på Vartov, hvordan institutionslivet fratog de gamle 
privatliv og værdighed, når de ikke længere kunne klare sig selv. Det at 
skaffe hjem til de gamle, hvor de kunne bevare værdigheden og trække sig 
tilbage i enrum, når de havde behov, var en anden del af Kochs mission for 
alderdommen.
 På trods af klare klasseskel i datidens Danmark insisterede Koch på, at 
alderdommen kommer til os alle, høj som lav, og derfor måtte de gamles 
sag være en sag, der vedkom alle, dvs. at den lå uden for tidens politiske 
stridigheder. Han sørgede for at inddrage samfundets toneangivende og 
tidens magthavere i sin organisation, de der ønskede at gøre noget, og 
som kunne give sagen goodwill og økonomisk støtte. Ved også at inddrage 
studenterne i arbejdet blev der skabt et bånd mellem unge og gamle.
 Med tiden kom flere af de vedholdende frivillige med i EGV’s bestyrelse 
og repræsentantskab, og borgmestre, politikere og embedsmænd, fx Rudolf 
Lassen, arkitekten bag folkepensionens udformning, var med til at påvirke 
vilkårene for alderdommen i Danmark. Deres initiativer har uden tvivl været 
inspireret af det frivillige arbejde for de gamle i Ensomme Gamles Værn. 
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driften af fælleshuset med reception, restaurant, fælleslokaler til aktiviteter 
og svømmehal til ejerforeningen. Beboerne besluttede at videreføre fælles 
faciliteter og aktiviteter efter overtagelsen, så man kan sige, at der igen her 
var tale om et aktivt tilvalg af kollektivets glæder og sorger. Man ændrede 
navnet EGV-Parken til Lundevangen ved samme lejlighed. I hele perioden 
havde der ikke været begejstring for navnet EGV (Ensomme Gamles Værn), 
i daglig tale ”Værnet.” Det solgte ikke billetter til kommende indflyttere, som 
stadig hørte til den mere velstående del af befolkningen.
 I dag bor der en broget flok. ”Vi er så forskellige som nat og dag,” som 
Else Askø udtrykker det i vores interview med hende, 13. juni 2019. 
Fællestrækkene er, at man har en økonomi, der gør det muligt at købe sig 
ind i ejerforeningen, og at man ønsker et sted, hvor ”man ikke er anonym.” 
Det har været vigtigt for de ældre beboeres børn, at deres forældre, måske 
en enlig mor eller far, kunne flytte ind et sted med en vis tryghed og fælles 
goder. Den fælles erfaring er, at selv om man flytter ind i en moden alder, så 
er det ikke udelukket at finde nye fortrolige venner blandt de øvrige beboere. 
Else fortæller: ”Jeg har mistet fire gode veninder, det er jo det, der sker, så 
er man måske mere modtagelig for nye kontakter. Det ses hos mange her, at 
man mister, så er det rart, at der er nogen, man kan snakke med… Jeg er også 
begyndt at spille Bridge – jeg spiller tre gange om ugen… Jeg trives med de 
arrangementer, der gør, at man møder andre mennesker. Det er et trygt sted.”
 I dag er der stor efterspørgsel på seniorbofællesskaber og fleksible 
boligtyper til ældre. Da OK-Fonden annoncerede sit nye friplejehjem med 
72 boliger, fleksible ”boliger for livet” og ”et seniorbofællesskab, der tilsammen 
kommer til at danne en lille bydel med 16 fleksible andelsboliger og 24 
andelsboliger i Seniorbofællesskabet Gilleleje,” blev fonden praktisk talt ”rendt 
over ende,” så stor var interessen.223 Undersøgelser i nutiden viser, at der er et 
stort udækket behov for seniorbofællesskaber.224 

223 Helsingør Dagblad, 15. maj 2019.
224 Ventelisterne vokser i disse år til seniorbofællesskaberne, samtidig med at der banes vej for og  
 etableres nybyggerier til seniorernes nye boligønsker, jf. Groth, 2019. 

administrere ældreomsorgen og plejehjemmene, ligesom ældreboligerne 
fremover blev administreret af private eller almene boligselskaber. EGV 
blev overflødig som storspiller på ældreomsorgsområdet. Landsforeningen 
Ældre Sagen, som EGV etablerede i 1986, vandt derimod umiddelbart en 
stor tilslutning blandt tidens ældre og fremtrådte som en folkesag og som en 
indflydelsesrig interesseorganisation med lokal opbakning. 
 Evnen til at tiltrække og inddrage frivillige i arbejdet for de gamle 
har rod i den filantropiske tradition. Som noget særligt overlevede denne 
praksis professionaliseringen af omsorgsarbejdet i EGV’s institutioner under 
velfærdsstatens udvikling. Det frivillige arbejde har i dag fået en renæssance, 
selv om det er under stadig debat, fx mht. spørgsmålet om underminering af 
normeringer i ældreplejen. Imidlertid anerkendes det frivillige arbejdes rolle 
i dag som det, der bringer liv og frihedsgrader ind i de gamles tilværelse på 
plejehjem og hos enligboende, syge ældre – på samme måde som på EGV’s 
omsorgscentre fra 1970’erne.

Spor fra EGV i seniorbofællesskaber
Endnu et område, hvor EGV har vist vej på boligområdet, er med de 
fleksible boliger til ældre, hvor kollektivtanken var i forgrunden. Idéen om 
seniorbofællesskaber har i de senere år vundet stor opmærksomhed hos 
bl.a. Realdania, pensionsselskabet PFA og OK-Fonden, og mange ældre 
efterspørger denne boform. EGV-Parken, som EGV byggede i slutningen af 
1970’erne, eksisterer fortsat. Vi har interviewet to af de nuværende beboere 
om livet i Lundevangen i dag. Else Askø, tidligere forstander i EGV-regi, 
valgte at flytte ind, da hun blev pensioneret. Karin Borg flyttede ind, da hun 
sammen med sin 10 år ældre mand flyttede fra Norge til Danmark efter sin 
pensionering.
 EGV-Parken var kollektivboliger, som blev bygget som ejerboliger 
med henblik på at blive solgt til private. Det medførte omfattende kritik, 
da de blev opført. På linje med andre af fondens ejendomme opsagde man 
aftalen med ejerboligforeningen lige før år 2000 – og derefter overgik 
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Fonden understøtter nyskabende idéer og praksisser, der skal styrke ældres 
sociale værdi og udvide adgangen til relationer, samvær og meningsfulde 
fællesskaber. Et eksempel er fondens sociale indsats Fortæl for livet, der styrker 
ældre menneskers selvbillede og identitet gennem guidede samtaleforløb 
med andre ældre. Det er som gruppetilbud til ældre mennesker blevet 
udbredt landet over i samarbejde med kommuner og Røde Kors – og også 
implementeret på Færøerne og i samarbejde med Kalaallit Røde Korsiat i 
Grønland. I 2020 har fonden overdraget Fortæl for Livet til Røde Kors. 
 Et andet projekt, hvis begyndelse fonden støttede, er Elderlearn, 
hvor ældre mennesker – i starten plejehjemsbeboere – hjælper tilflyttere 
til Danmark med at tilegne sig dansk sprog og kultur, hvorved der sker 
en gensidig udveksling. Elderlearn er blevet en større socialøkonomisk 
virksomhed, der videreudvikles i samarbejde med kommuner og bl.a. Ældre 
Sagen, med støtte fra Sundhedsstyrelsen, Nordea-fonden m.fl.
 Fonden støtter bredt projekter om ensomhed samt sociale relationer 
og fællesskaber som veje til en meningsfuld alderdom. Samtidig har den 
fokus rettet mod socialt og kulturelt marginaliserede grupper og ældre, der 
økonomisk har mindst i samfundet. 
 Sådan er nutiden blevet forankret i fortiden, men på egne betingelser. 
På fondens hjemmeside kan man læse, at ”Ensomme Gamles Værn har 
bekæmpet ensomhed i over 100 år – og det gør vi stadig.”225

225 Jf. www.egv.dk

Fonden genfandt sine rødder af navn og gavn
Efter afviklingen af Seniortjenesten og adskillelsen fra Ældre Sagen stod 
EGV tilbage uden forankring i praksis – og med en målsætning, der var 
udviklet i en anden tid for en helt anderledes organisation. EGV Fonden 
skulle gen(op)finde sig selv. Daværende formand Søren Dræby Christiansen 
ønskede, at man greb tilbage i historien til organisationens oprindelige 
formål: At afhjælpe ubemidlede gamle menneskers ensomhed – set i 
samtidens lys. Det var dette udgangspunkt, som fondens bestyrelse enedes 
om af tage afsæt i og forfølge.
 For at udforske nutidens alderdom og ensomhed igangsatte fonden 
som det første i år 2000 en kortlægning af teorier og nordisk forskning om 
ensomhed i alderdommen i samarbejde med det daværende Gerontologisk 
Institut, hvor kultursociolog og ph.d. Christine E. Swane var institutleder. 
Hun stod ligeledes for projektet. Fra da af definerede fonden sig som en 
humanistisk forskningsorienteret fond, og i 2006 blev Christine E. Swane 
ansat som direktør og forskningsleder efter flere års projektsamarbejde.
 I forbindelse med 100-årsjubilæet i 2010 førtes fondens navn tilbage 
til det historiske udgangspunkt, Ensomme Gamles Værn. I 2017 føjedes 
Fonden til navnet: Fonden Ensomme Gamles Værn.
 Fondens uddelinger er baseret på afkast fra investeringer, arv og gaver 
og beløber sig på ca. 3-5 mio. kr. årligt. Der uddeles midler til forskning, 
formidling og sociale formål, til humanistiske og samfundsvidenskabelige 
universitetsspecialer om ældre, til ture og højskoleferier og teateroplevelser 
for ensomme og svækkede ældre samt personlige legater til syge og 
økonomisk trængte ældre med udækkede behov. 
 Fondens hjemmeside egv.dk vidner om, at den de sidste årtier har 
understøttet og udviklet en mangesidet indsats mod ensomhed. Der er skabt  
ny viden om det sociale liv i alderdommen og sociale indsatser for ældre 
ensomme mennesker – i samarbejde med en lang række forsknings-
institutioner, universiteter, organisationer og andre fonde. De støttede formål 
kan ses af listen over projekter, publikationer mv. på hjemmesiden.
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