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Spidsen: Kulturveteraner og IT-avantgardister
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Dylan kommer til Danmark, meddeler
de danske medier - igen - og nævner al-
le som én i overskrifterne, at musikeren
er 67 år og kommer til Odense i 2009.

Er dette mon en spændende nyhed,
fordi manden er stor og berømt, eller
fordi han er 67 år gammel? Selvfølgelig
er manden i den grad berømt, men når
alderen indgår i overskrifterne, er den
også en vigtig del af interessekriteriet.
Der er med andre ord en del, som for
det første må mene, at manden er gam-
mel og at det for det andet er interes-
sant, at han med den alder stadig tager
på turné.

Det mest overraskende ved dén historie
er, at der stadig er nogen, som lader
sig overraske af oplysninger om, hvad
ældre mennesker kan finde på. Dette
overraskelsesfænomen er især overras-
kende, når man tænker på, at det altid
har været tilfældet for musikere, at de
fortsætter med at spille og optræde til
langt op i alderen, hvis der er nogen,

der vil høre på dem. Og det er der.
Efterspørgslen på ”gammel” musik fra
både unge og ældre er i de senere år
steget voldsomt. 

Det er vigtigt at fortsætte med det, man
kan lide, og det gælder ikke kun musi-
kere og deres tilhørere, men os alle
sammen, og det gælder i hverdagens
små såvel som store gøremål. Igennem
livet opsamler vi en bunke interesser,
oplevelser, erfaringer, viden og kompe-
tencer, og de fleste mennesker ønsker
at gøre brug af deres erfaringsbank,
når pensionsalderen giver dem mulig-
hed for dette. Mennesker bliver således
ikke pludselig anderledes, bare fordi de
bliver pensioneret. Derimod får de som
regel nogle nye muligheder, og i det
omfang helbredet holder, ønsker de at
afprøve så mange muligheder som mu-
ligt. Den generelle sundhedstilstand og
gennemsnitslevealderen er steget kraf-
tigt i Danmark i løbet af det 20. århund-
rede, så derfor er mange pensionister

ved temmeligt godt helbred. 
Pensionisttilværelsen er arbejdslivets

fritidsperiode. Derfor har de gråhårede
allerede i mange år fyldt godt op i kul-
tur- og fritidslivet. De har tid til at gå i
teatret, til foredrag og til fritidsunder-
visning. De melder sig til frivilligt arbej-
de inden for besøgstjeneste, lektiehjælp
eller museums- og arkivvæsen, det kan
også være hobbyklubber, som relaterer
sig til det tidligere arbejdsliv. Der er
også mange ældre involveret i fysiske
aktiviteter som vandreforeninger, gym-
nastik, havedyrkning, golf etc.

Mange pensionister ønsker at fortsætte
med aktiviteter, som de har holdt af at
lave - men havde for lidt tid til - mens
de var i arbejde. Andre har interesser,
som de har gemt til pensionistlivet,
eller de ønsker at prøve noget helt nyt.
Hver ny generation af pensionister vil
være præget af nye tendenser. Tidligere
pensionistgenerationer har levet i tider
med færre muligheder, og deres for-

Der er stor kulturel aktivitet blandt mange ældre mennesker  -

men hvorfor er de ikke blandt avantgarden inden for IT-teknologien?



ventninger til pensionisttilværelsen har
derfor været mindre end dem, der er
hos ældre i dag. Tidligere var det nok
for mange at gå til banko, at mødes i en
forening eller ældreklub for alle, hvor
man sang eller hørte foredrag, og mås-
ke at gå til engelsk eller folkedans i
dagcentret. 

I løbet af det 20. århundrede er indi-
vidualismen øget kraftigt. Det betyder,
at vi alle lægger større vægt på at være
unikke, og vi deltager sjældent i fælles-
skaber bare for at være sammen med
nogen. Der skal være noget at være
sammen om. Der stilles større krav til
aktiviteterne, både fordi man har levet
et liv med mange frie valg og mulighe-
der, men også fordi der er langt flere
tilbud til pensionister - og alle andre. 

For at tiltrække pensionister skal kul-
tur- og fritidslivet være nuanceret og
følge med tiden, både i forhold til det
liv, pensionisterne har levet indtil nu,
men også i forhold til de tendenser, der
er i nutiden. Rejser og højskoleophold

har allerede fået stor udbredelse i seni-
orbranchen. Ikke alene helbredet og
sundhedstilstanden, men også økono-
mien og det menneskelige overskud er
formentlig øget blandt de nyeste gene-
rationer af pensionister, fordi samfun-
det generelt er blevet mere velhavende,
og dette overskud giver sig nu udtryk i
større trang til at gøre noget for at gøre
verden bedre. De seneste tendenser på
dén front er netværket Seniorer uden
grænser og en ny voksenordning i den
internationale organisation AFS (Ame-
rican Field Service), som normalt ar-
rangerer udvekslingsophold for gymna-
sieelever. Begge tiltag er for mennes-
ker, der ikke længere er unge,  og som
gerne vil udføre frivilligt arbejde i ud-
landet. Også Ældre Sagen er medlem af
den internationale hjælpeorganisation
HelpAge.

Det er naturligvis ikke alle pensionister,
der har sprudlende overskud og fysisk
badut til frivilligt udlandsarbejde.
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Velfærdsteknologi er ikke alene

hjælpemidler i forbindelse med

fysiske funktionssvigt, men kan

også være IT-redskaber og - pro-

grammer, som kan øge den socia-

le og kulturelle livskvalitet, hvis

man er fysisk svækket. Det kræ-

ver bare, at man får det lært og

får udstyret til det. 

Anne Leonora Blaakilde er 
folklorist, cand.mag. og redaktør

al@blaakildes.net
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anmeldelse I af anne leonora blaakilde

Mindre kan også gøre det. Rigtig mange
i de nye ældregenerationer er vant til at
tage handling på deres eget liv, og de
finder selv på aktiviteter og initiativer
og vil gerne være fri for indblanding fra
anden side. Imidlertid må man ikke
glemme, at der stadig findes mere svæk-
kede ældre, som godt kunne bruge
hjælp af forskellig slags. I øjeblikket er
det store mantra fysisk aktivitet, og det
er ofte dét, der prioriteres i sundheds-
mæssig og kommunal sammenhæng. Et
andet område, som man burde gøre me-
get mere for at udvikle, er en bestandig
undervisning af ældre i IT- området.
Rigtig mange har heldigvis gået på ba-
sale IT-kurser og måske også SMS-kur-
ser for at lære at kommunikere med
børnebørnene. (SIC!)

Imidlertid udvikler IT-verdenen sig hele
tiden, og hvorfor er det altid de yngste,
der lærer det nye først? Pensionisterne
burde være helt fremme på beatet her,
fordi den virtuelle verden giver helt nye
kommunikations- og udtryksmulighe-
der, som man kan få stor gavn af, når/
hvis man som rigtig gammel bliver han-
dicappet, fx i form af høretab, synstab
eller gangbesvær. 

Hvorfor er det lige de unge mennesker
under 20 år med gode, friske ben, der
sidder hjemme og skyper med alle ven-
nerne, mens de spiller spil sammen?
Hvorfor er det ikke de funktionshæm-
mede gamle mennesker, som har svæ-
rest ved at komme ud, der udnytter in-
ternettes muligheder for at opleve nye
verdener, spille spil, finde venner med
fælles interesser i særlige chatrum,
flirte på dating, dyrke og styrke relatio-
ner på facebook etc.? For de rejseglade
vil den virtuelle verden fx være en måde
at fortsætte denne interesse på, selv
om man ikke fysisk kan rejse.
Computeren kan give helt nye sociale
og menneskelige dimensioner til ældre-
livet. En anden form for velfærdstekno-
logi - nemlig læring på IT-området -
udgør således en udfordring for kultur-
og fritidsområdet, hvis man vil gavne de
svækkede pensionister - og alle de an-
dre ligeså.

Artiklen er tidligere trykt i Tidsskrift 
for Kultur og fritid

Hvorfor er det lige de unge mennesker under 20 år med gode,

friske ben, der sidder hjemme og skyper med vennerne, mens 

de spiller spil sammen? Hvorfor er det ikke de funktionshæm-

mede gamle mennesker, som har sværest ved at komme ud, der

udnytter internettets muligheder for at opleve nye verdener?


