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Finn Slumstrup var jazzmed-
arbejder ved Morgenavisen 
Jyllands-Posten, da han den 
11. juli 1970 fik tilstået et 20 
minutters interview med det 
amerikanske jazzikon, piani-
sten og orkesterlederen Duke 
Ellington. Interviewet fandt 
sted om eftermiddagen i en 
pause i garderoben under sce-
nen i Tivoli Friheden i Aarhus, 
hvor Duke Ellington og hans 
orkester gav koncert. 

Duke Ellington, der af Finn 
Slumstrup beskrives som en 
af jazzens store karismatiske 
personligheder, var 71 år, da 
interviewet fandt sted. Den 
dengang unge skriverkarl 
spurgte med sine egne nutids-
ord om noget så åndssvagt, 
som hvornår Ellington havde 
tænkt at trække sig tilbage. 

”Han havde et arsenal af 
standardsvar på tåbelige 
spørgsmål, og til dette svare-
de han ’retire to what?’ – 
trække sig tilbage til hvad? 
For ham var musikken selve 
livet, og jeg har genfundet 
svaret i hans biografi, hvor 
han også fortæller, hvorfor 
han ikke ville trække sig tilba-
ge fra jazzmusikken,” siger 
den i dag 73-årige Finn Slum-
strup, der bor i Ærøskøbing 
på Ærø.

Han kan se tilbage på et 
langt arbejdsliv som højskole-
lærer og -forstander, informa-
tionschef i Dansk Flygtninge-
hjælp og chef for og program-
medarbejder ved DR P1. Han 
har tidligere været tilknyttet 
Kristeligt Dagblad som klum-
meskribent og har skrevet en 
række bøger, også om jazz, se-
nest ”Dér, hvor ingen andre 
er. En fortælling om Kirkens 
Korshær”, der udkom på for-
laget Unitas i 2012. 

men finn Slumstrup bliver 
også ved. Han har blandt an-
det været medinitiativtager 
til borgerbevægelsen Oprør 
fra Udkanten og formand 
indtil for nylig for Grænsefor-
eningen og er aktiv som fore-
dragsholder i hele landet.

Men tilbage til interviewet 
med Duke Ellington, der fasci-
nerede ved på den ene side at 
have en boheme-charmeren-
de udstråling på scenen, men 
på tomandshånd tydeligt gav 
indtryk af at være en mand 

med en enestående disciplin. 
Det var cancer, der tvang ham 
til at holde op med at spille, 
kort før han døde i maj 1974.

”I interviewet med Elling-
ton borede jeg videre og stille-
de spørgsmålet om, hvordan 
han, der havde skrevet flere 
end 1000 kompositioner, kun-
ne blive ved at blive inspire-
ret. Hans svar lød: ’I don’t 
 need inspiration, I need a 
deadline’ – jeg har ikke behov 
for inspiration, jeg har behov 
for en deadline. Der skal altså 
stilles en opgave, som skal 
være færdig på et bestemt 
tidspunkt – det kunne jeg 
godt lide,” siger Finn Slum-
strup og fortsætter:

”Jeg har tænkt på det for mit 
egen vedkommende. Vi har 
vel alle sammen dage, hvor 
man tænker ’åh nej’, og hvor 
man skal trække sig selv op 
ved hårene. Men af Ellington 
lærte jeg, at hvis man beskæf-
tiger sig med noget, som man 
virkelig synes er væsentligt, 
har man også en forpligtelse 
til at gøre noget ved det.”

”Det er mit livs store privile-
gium, at det er lykkedes for 
mig at beskæftige mig med 
noget væsentligt i min tilvæ-
relse – lige fra jeg var ung høj-
skolelærer i 1966 og til den 
dag i dag. Jeg har altid gerne 
villet udfolde store anstren-
gelser for at få et liv uden det 
meget skarpe skel mellem ar-
bejde og fritid, som var meget 
dominerende, da jeg voksede 
op, og som stadig til en vis 
grad er det. Det skel var meget 
ulykkeligt, syntes jeg, så det 
ville jeg gerne bekæmpe. Og 
det er et af mit livs store held 
eller kunststykker, at det er 
lykkedes.”

”Jeg har ikke be-
hov for inspiration, 
jeg har behov for 
en deadline”
Finn Slumstrup fik livsvisdom, da 
han som ung interviewede den ameri-
kanske jazzmusiker Duke Ellington

Af LiS m. freDerikSen
seniorliv@k.dk

Frygten for at blive 
gammel kan vise sig 
som en frembrusende 
dominoeffekt hen 
over årene. Det bliver 
kun værre, siger man 

til sig selv. Når man er 20 år, frygter 
man at blive 30. Når man er 30, fryg-
ter man at blive 40. Når man er 40, 
frygter man at blive 50 og så videre 
og så videre. 

Og der er sandelig noget at bekym-
re sig om, selvom det måske ikke lige 
er det, du forventede. To amerikan-
ske psykologer påviser nemlig i en 
bog, at hvis du har negative forvent-
ninger til det at blive gammel, mens 
du er ung, så er du mere tilbøjelig til 
at få et dårligt helbred, når du bliver 
ældre. Bekymringerne for at blive 
ældre topper midt i livet, skriver psy-
kologerne Mindy Greenstein og Jim-
mie Holland i deres bog ”Lighter as 
We Go”, frit oversat til ”Det bliver 
lettere med alderen”.

I modsætning til den fremher-
skende opfattelse, så bliver vores al-
mindelige tilfredshed med livet for-
øget med alderen ofte på trods af 
sygdom og skavanker. Den 86-årige 

Jimmie Holland er selv et godt ek-
sempel. Hendes akademiske karrie-
re er imponerende. Lad mig bare 
nævne, at hun stadig er aktiv profes-
sor i psykiatri på Cornell University, 
et af USA’s førende. Vi ved alle sam-
men, at de færreste nok bliver 86 år, 
uden at der har været diverse ska-
vanker. Det kan vi så vælge at foku-
sere på. Eller vi kan lade den positi-
ve ende af vægtskålen veje tungest.

De to psykologer udgør et makker-
skab og et venskab mellem den 
86-årige og den 50-årige. De udfor-
sker sammen de positive styrker og 
værdier, som i løbet af et liv lærer os, 
hvem vi er, og hvad vi kan, som alde-
ren skrider frem. I bogen er et af de-
res mål at skabe medleven, retfær-
dighed og en kultur, der dæmmer op 
for den frembrusende frygt for at bli-
ve gammel. 

De vil have os til at se alle de sider, 
hvor dit sind og din positive hold-
ning sejrer over fysiske begrænsnin-
ger og medvirker til følelsen af til-
fredshed og glæde ved tilværelsen. 
Vi har nået en alder, hvor man ikke 
behøver at bekymre sig så meget for 
fremtiden. Børnene er voksne. De 
klarer sig forhåbentlig godt. 

Økonomien er kendt, og den ind-
retter vi os på. Karriereræset er ovre, 

og vi er blevet klogere på os selv og 
på verden omkring os. Tænk på alle 
de dumheder, man har sagt og gjort 
som ung. Jeg har i hvert fald. Nu er 
man blevet klogere og bygger videre 
på mange års erfaringer. De ligger 
derinde lag på lag, erfaringerne, og 
venter bare på at blive hevet frem, 
når situationen kræver det. Erfarin-
gerne giver ro, og der er dybest set 
kun grund til at være glad og nyde 
hver eneste dag.

forleden sagde et af børnebørnene 
til mig: ”Mormor, du er blevet gam-
mel. Du er rynket i ansigtet”, og jeg 
svarede: ”Det er godt at være gam-
mel, og rynkerne, synes jeg, er fine 
at se på.” 

Han stirrede lidt overrasket på 
mig. Det var vist ikke lige det svar, 
han havde ventet. Når jeg ser mig 
omkring blandt mine jævnaldrende 
og taler med dem, så er der så megen 
livsglæde og gåpåmod. De er i gang 
med noget meningsfuldt, som opta-
ger dem. Mange nyder, og det gælder 
i høj grad også mig selv, at kunne 
fordybe sig i opgaver og udfolde si-
der af sig selv, som der ikke rigtig var 
plads til midt i et hektisk arbejdsliv. 
Medleven og indlevelse i andre men-
neskers situation, medmenneskelig-
hed, kræver, at man er i stand til at 
sætte sig ud over sig selv, og det er jo 
netop en af dejlige oplevelser ved at 
blive ældre, at man ikke længere er 
så optaget af sin egen navle. Dermed 
ikke sagt, at temperamentet ikke sta-
dig kan slå gnister. Der kan stadig gå 
ild i gamle huse, som talemåden ly-
der, og godt det samme.

Men som de to amerikanske damer 
skriver i bogen ”The Lighter We Go”, 
at selvom hukommelsen svigter, så 
siger ens erfaring, at de fleste former 
for modgang ikke er verdens under-
gang. Hvis man er klar over, at man 
nok skal komme ovenpå igen, så 
sparer man tid og kommer hurtigere 
over det. Den form for visdom kan 
man kun erhverve, hvis man bygger 

oven på et langt levet livs erfaringer. 
Således inspireret synes jeg, at vi 

skal have nogle flere gode, positive 
ord ind i hverdagssproget om at være 
gammel: erfaring, ro, glæde ved li-
vet, omsorg, medmenneskelighed, 
modenhed, visdom, vis – listen kan 
sikkert gøres meget længere. Men 
dette her er en begyndelse, og vi er 
selv de fremmeste fortalere for alde-
rens glæder, hvis vi vil.

Jo ældre vi bliver, des bedre bliver vi til at mestre livet
Erfaringerne siger os, at de fleste former for modgang ikke er verdens undergang

Af SiDSeL DrengSgAArD
drengsgaard@k.dk

”Det er, ligesom om jeg er ved 
at fordampe. Der er ingen, 
der kan huske mit liv.”

Sådan siger en tidligere 
deltager i ”Fortæl for Livet”, 
der er et initiativ under En-
somme Gamles Værn. Her 
mødes ældre i særlige samta-
legrupper, hvor de lytter til 
hinandens livsfortællinger 
for at få et nyt fællesskab om 
de historier, der er defineren-
de for, hvem de er.

Typisk mødes grupperne 
en fast formiddag om ugen 
over 10 gange i et fællesloka-
le på et plejehjem, i ældrebo-
liger eller sociale caféer. Her 
kommer gruppelederen i god 
tid og sørger for, at rummet er 
rart at være i. Han brygger 
kaffe og sætter småkager 
frem. Dernæst ankommer de 
mellem fire og syv deltagere. 
Alle tages personligt imod 
med et håndtryk, så de føler 
sig velkomne og indbudte. Så 
skænkes der kaffe, og man 
småsnakker lidt, inden lede-
ren opsummerer, hvad grup-
pen talte om sidste gang.

”Det handler blandt andet 
om at give dem deres ord til-
bage. Det signalerer, at nogle 
har hørt, hvad den enkelte 
har fortalt. Samtidig bliver 
man ført ind i fortællingen 
igen,” forklarer Morten Hede-
lund, psykolog og projektle-
der i ”Fortæl for Livet”.

Typisk nuancerer nogle af 
deltagene det, de fortalte sid-
ste gang, nogle har måske 
tænkt videre i ugens løb. Her-
efter fortæller de ældre på 
skift om betydningsfulde hi-
storier fra deres liv. Ofte båret 
frem af associationer, de får, 
når de lytter til hinanden. Le-
deren spørger aktivt ind til 
fortællingerne.

”Nogle skal hjælpes mere 
på vej end andre. Vores ud-
gangspunkt er, at der ikke er 
en rigtig eller forkert måde at 
leve livet på, men at man kan 
leve det ud fra forskellige 
værdier. Lederen vil forsøge 
at finde frem til dem og un-
derstøtte dem i fortællinger-
ne,” siger Morten Hedelund, 
der mener, at menneskets 
identitet er skabt og opret-
holdt socialt, og at det derfor 
kan være svært at opretholde 
en social identitet alene. 

”Det kan få den konse-
kvens, at nogle ældre oplever 
en form for selvopløsning. 
Derfor er livsvidner så vigti-
ge.” 

Når der er gået halvanden 
time i samtalegruppen, run-
der lederen samlingen af med 
at opsummere.

”Det er vigtigt, at alle lan-
der godt og føler, at der er 
blevet taget vare på deres for-

tællinger. Selvom der bliver 
talt om svære ting, hersker 
der ofte en lethed, fordi vi ik-
ke nødvendigvis skal gøre no-
get med det, der er blevet for-
talt. Det er ikke terapi, og det 
er en væsentlig pointe, at te-
rapien ikke har eneret til be-
tydningsfulde livsfortællin-
ger. De kan også danne 
grundlag for mødet mellem 
mennesker uden for terapi-
en,” siger Morten Hedelund.

Han står sammen med sin 
kollega, psykolog og projekt-
leder Andreas Nikolajsen, 
bag konceptet ”Fortæl for Li-
vet”.

Det hele begyndte egentlig 
med et speciale på Køben-
havns Universitet, hvor de to 
fandt sammen, fordi de begge 
havde en stor interesse for 
ældres liv og narrativ terapi, 
hvor en grundantagelse er, at 
livshistorier spiller en central 
rolle for menneskers forståel-
se af, hvem de er. 

De er inspireret af den ame-
rikanske kulturantropolog 
Barbara Myerhoff, der i sit ar-
bejde blandt jøder på et æl-
drecenter i Los Angeles fandt 
ud af, at mange ikke bare var 
mærkede af, at de havde mi-
stet deres nærmeste i holo-
caust, men også af, at de der-
med havde mistet vidner til 
deres liv. Hun etablerede for-
tællekredse på ældrecentret 
med stor succes. Senere vide-
reførte en australsk terapeut, 
Michael White, hendes arbej-
de og grundlagde den narra-
tive terapi.

”Han åbnede det terapeuti-
ske rum og inviterede menne-

sker fra klientens liv eller tid-
ligere klienter med en lignen-
de historie med ind i terapi-
en. På den måde kan klien-
tens historie blive forankret 
socialt. Det kan eksempelvis 
være effektfuldt at opleve, at 
andre kan få øje på færdighe-
der, man har gjort brug af i 
det svære, man har oplevet, 
og at det kan være til inspira-
tion for dem,” forklarer Mor-
ten Hedelund og fortæller, 
hvordan de herigennem blev 
inspireret til at skabe et til-
bud for ældre mennesker.

”Vi har begge arbejdet med 
ældre før, og vores erfaring 
var, at tilbud til ældre ofte 
har et snævert fokus på 
Kram-faktorerne, altså kost, 
rygning, alkohol og motion. 

Vi ville gerne skabe et tilbud, 
der fokuserede på livshistori-
er, identitet og ældres sociale 
liv,” siger Morten Hedelund, 
der har sat sig til rette med en 
kop kaffe i et mødelokale i 
Fondenes Hus i København, 
hvor Ensomme Gamles Værn 
holder til. 

Siden september 2014 har 
han og hans specialemakker 
været ansat som projektlede-
re for ”Fortæl for Livet”. Først 
støttede Ensomme Gamles 
Værn specialet økonomisk, 
så de to studerende kunne 
prøve projektet af i praksis. 
Siden har de gjort det til et 
socialt udviklingsprojekt, der 
nu også er støttet af Køben-
havns Kommune. 

Netop nu uddannes der nye 

gruppeledere, og der arbej-
des på både en praktisk 
håndbog og en akademisk 
rapport. Direktør Christine E. 
Swane fra Ensomme Gamles 
Værn fortæller, hvorfor orga-
nisationen har valgt at støtte 
”Fortæl for Livet”:

”Det er et meget lovende 
projekt, fordi det drejer sig 
om at skabe nærvær og relati-
oner mellem gamle menne-
sker gennem noget menings-
fuldt, nemlig at fortælle og 
blive lyttet til. Der er masser 
af aktiviteter for gamle, men 
ikke alle handler om at være 
noget for hinanden,” lyder 
det fra Christine E. Swane, 
der fra begyndelsen var inte-
resseret i specialet. 

”Alt for få psykologer be-

skæftiger sig med gamle 
mennesker. Gamle har også 
brug for at bearbejde svære 
ting i livet. Gennem disse 
samtalegrupper kan de for-
tælle og bearbejde,” mener 
hun.

erna rugbjerg på 86 år er 
enig. Da beboerne i ældrebo-
ligerne Husum Vænge i 
Brønshøj i København blev 
tilbudt at deltage i samtale-
grupper, slog hun til.

”Jeg spiller ikke bingo eller 
nørkler. Jeg var sulten efter 
anderledes aktiviteter,” siger 
hun.

Hun oplevede, at hendes 
hjerne blev sat i sving med at 
forstå hændelser i hendes 
fortid.

”Det har løst op for nogle 
tanker,” siger Erna Rugbjerg, 
der oplever, at mange af hen-
des livsvidner er faldet fra.

”Der er ikke mange tilbage, 
når man er fyldt 86 år,” siger 
hun.

En af de ting, hun værdsæt-
ter ved samtalegruppen, er 
den fællesskabsfølelse, der er 
opstået.

”Når man har delt sine øm-
me punkter, fortalt om noget, 
der har været svært, så ryk-
ker man lidt tættere sammen. 
Det er ikke, fordi vi render 
hinanden på dørene, men 
hvis vi mødes, hilser vi mere 
hjerteligt,” siger hun. 

Morten Hedelunds erfaring 
er, at flere og flere ældre har 
det ligesom Erna Rugbjerg.

”Vi vil opleve, at flere ældre 
ikke gider aktiviteter for akti-
viteternes skyld, men vil have 
tilbud med mere gods i,” si-
ger han og forklarer, at hans 
erfaring er, at mange ældre 
ikke oplever, at de er færdige 
med livet. De har stadig man-
ge gode år endnu og søger 
derfor svar på, hvem de er i 
kraft af det liv, de har levet. 
På en måde skal brættet gø-
res op.

”Og det kan være værdi-
fuldt at gøre sammen med 
andre, som man kan spejle 
sig i.”

Ældre fortæller sig ud af ensomhed
Lever man et langt liv, oplever mange, at ægtefælle, venner, søskende og naboer dør. Det kan skabe ensomhed, og 
to nyuddannede psykologer har i samarbejde med Ensomme Gamles Værn opfundet særlige samtalegrupper for ældre

Klummen
 
Klummen skrives på skift af tidligere 
nyheds- og informationschef,  
journalist Lis m. frederiksen, født 
1943, journalist og forfatter Birgit 
meister, født 1942, samt tidligere 
biskop i Aalborg Stift Søren Lodberg 
Hvas, født 1940. 
 
Læserne er velkomne til at foreslå 
emner, de mener, at skribenterne  
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0 Finn Slumstrup lærte af ”The 
Duke”, at hvis man beskæftiger 
sig med noget væsentligt, har 
man også en forpligtelse til at 
gøre noget ved det. – Foto: 
Anne Mette Holstein.

WWVi er blevet klogere 
på os selv og på verden 
omkring os. Tænk på alle 
de dumheder, man har 
sagt og gjort som ung. Jeg 
har i hvert fald.

2 Psykolog Morten Hedelund 
har sammen med en kollega 
oprettet samtalegrupper for 
ældre, hvor de kan fortælle 
deres livshistorie. En af delta-
gerne er 86-årige Erna Rug-
bjerg, der synes, ”det løser op 
for noget” at deltage i grup-
pen. – Foto: Paw Gissel.

WWNogle skal 
hjælpes mere på vej 
end andre. Vores ud-
gangspunkt er, at der 
ikke er en rigtig eller 
forkert måde at leve 
livet på, men at man 
kan leve det ud fra 
forskellige værdier. 
Lederen vil forsøge at 
finde frem til dem og 
understøtte dem i for-
tællingerne.

MorTeN HeDeluND, Psykolog 
og ProjekTleDer i  
”ForTæl For liveT”


