
Når mad ikke kun er noget, man samles om

Fælles måltider er sociale omdrejningspunkter, men der kan også være grunde  
til at vælge dem fra. Hvilken rolle spiller mad og fælles måltider i et kommunalt  
aktivitetstilbud for ældre?

Det er lørdag, og jeg er kørt sydpå for at 
besøge mine forældre. Min mor og jeg sidder 
i sofaen, imens er min far ved at finde mad 
frem til frokost. Vi falder begge lidt i staver, 
som vi sidder der og kigger ud af det store 
stuevindue ud til haven. Min mor rømmer 
sig, og siger så: ”Bedstemor har ringet og 
sagt, at hun og bedstefar ikke længere vil 
komme til middag. Han bryder sig ikke om, 
at han efterhånden har så svært ved at spise 
[problemer med at tygge, spilder på tøjet og 
hoster], at det ikke længere er særlig hyg-
geligt at spise sammen med andre. Men de 
vil stadig meget gerne inviteres til eftermid-
dagskaffe og kage, det er nemmere”. 

Mens jeg sidder og tænker lidt over det, 
har jeg egentligt godt været klar over, at det 
ikke var nemt for ham. Jeg tænker tilbage 
på, at menuen til fødselsdage og middage det 
sidste års tid er blevet justeret ind efter, om 
de kom eller ej, og hvad han ville kunne spise 
forhåbentligt uden besvær. Dette har typisk 
været noget med godt gennemkogte kartofler 
og grøntsager uden bid, rigeligt med sovs 
og enten noget hakket kød eller fisk. Min 
far kalder fra køkkenet, at frokosten er klar, 
og jeg får svaret min mor:” Okay, det var 
ærgerligt. Så må vi bare invitere til eftermid-
dagskaffe.” 

Mad og dét at spise sammen omtales 
ofte som et socialt omdrejningspunkt og 
noget, der samler mennesker (fx Carsten 
1995, 2000). Så hvad betyder det for denne 
antagelse, når netop dét at skulle spise 
sammen med andre går hen og bliver 
årsagen til, at nogle personer fravælger at 
deltage? 

I foråret 2014, i samme periode som min 
bedstefar frabad sig middagsinvitationer, 
påbegyndte jeg et tre måneders etno-
grafisk feltarbejde på et aktivitetscenter i 
Københavns Kommune. Feltarbejdet tog 
udgangspunkt i min interesse i at undersø-
ge, hvilken rolle mad og de fælles måltider 

spillede hos et kommunalt aktivitetstil-
bud i lyset af Københavns Kommunes 
mad- og måltidspolitik for ældre, Appetit 
på livet (2012-2016). Visionen med Appetit 
på livet var ifølge kommunens daværende 
Sundhedsborgmester Ninna Thomsen, at 
”Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal 
tilbyde velsmagende og nærende mad, 
og måltiderne skal være med til at skabe 
fællesskaber og gode oplevelser” (Sund-
heds- og Omsorgsforvaltningen, 2012). I 
denne politik ses to forskellige forståelser 
af koblingen mellem mad og sundhed – 
dels ernæringsmæssig sundhed, dels den 
positive effekt socialitet omkring måltidet 
kan have på det fysiske såvel som psykiske 
velvære. Målsætningerne i Appetit på livet 
er ikke udelukkende rettet mod maden og 
måltiderne på kommunens plejehjem, men 
søger også at nå ud til de hjemmeboende 
ældre, der har et ønske om at spise sam-
men med andre, men for hvem rammerne 
ikke har været der (ibid.). I nærværende 
artikel argumenterer jeg for, at der er en 
række sammenfald imellem min bedste-
fars fravalg og manglende lyst til at spise 
sammen med andre og en til dels overset 
problemstilling for de kommunale aktivi-
tetscentre i målet om at være et attraktivt 
tilbud for alle borgere over 65+.

Ældre, mad og spisefællesskaber
Denne artikel skriver sig ind i en voksende 
litteratur af kvalitativ forskning omkring 
ældre, mad og spisefællesskaber, som 
blandt andet antropologerne Richard Jen-
kins (1999) og Jens Kofod (2000, 2008) og 
humanistisk sundheds- og aldringsforsker 
Tenna Jensen (2018) har beskæftiget sig 
med i en dansk kontekst. For at anskuelig-
gøre, hvordan måltidet både kan ses som 
en inkluderende og ekskluderende akti-
vitet, tager jeg afsæt i begrebet commen-
sality, hvilket henviser til dét at spise ved 

samme bord (Fischler 2011:529). Herefter 
inddrages et studie af den franske antro-
polog og strukturalist Claude Lévi-Strauss, 
som belyser, hvordan mad og bordskikke 
kan forstås som kultur- og normprægede, 
og hvordan disse kan have indflydelse på 
spisning sammen. Til at belyse den anden 
halvdel af artiklens argument (at måltidet 
kan anses som en potentiel skamfuld 
situation) bringer jeg den franske filosof 
Jean-Paul Sartres (2007) brug af begrebet 
skam i spil, hvor betydningen af og bevidst-
heden omkring den andens blik spiller en 
central rolle. Med denne artikel ønsker jeg 
at bidrage til en nuancering af fællesspis-
ninger rettet mod ældre, som er en primær 
aktivitet i forsøget på at bringe ældre sam-
men og understøtte fællesskab. Hvor andre 
studier af social aktivitet blandt ældre og 
spisning primært beskæftiger sig med et 
inkluderende perspektiv, adskiller denne 
artikel sig således ved også at fokusere på 
de ekskluderende aspekter heri. 

Metode
Feltarbejdet fandt sted på et aktivitets-
center i udkanten af København, som på 
daværende tidspunkt havde omkring 80 
medlemmer. Størstedelen af medlemmer-
ne var over 70 år og havde familie, men var 
blevet alene på grund af deres ægtefælles 
bortgang. En mindre andel var aldrig blevet 
gift eller havde fået børn. De ældre var 
primært etnisk danske med en overvægt 
af kvinder, svarende til cirka to tredjedele. 
Derudover var der stor variation med hen-
syn til deres fysiske og psykiske helbred. 

De ældre benyttede sig som regel af ak-
tivitetscentret på faste dage to til tre gange 
om ugen. Dagligt var der mellem 30-40 
medlemmer og seks ansatte med forskel-
lige baggrunde såsom SOSU-hjælper, 
SOSU-assistent, ergoterapeut og pædagog. 
Jeg fulgte aktivitetscentrets dagligdag og 
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Siden 1950’erne og 1960’erne har der 
været et øget fokus på mad og spisning 
i den danske ældrepleje, hvilket siden 
årtusindskiftet også har inkluderet det 
sociale aspekt omkring dét at spise sam-
men. Dette fokusområde spiller således 
en central rolle i Københavns Kommunes 
arbejde med at give ældre borgere mu-
lighed for at komme sammen og etablere 
nye sociale relationer. Nærværende 
artikel er inspireret af min bedstefars 
beslutning om ikke at spise sammen med 
andre end min bedstemor og bygger på 
tre måneders feltarbejde i forbindelse 
med mit kandidatspeciale på et kom-
munalt aktivitetscenter i København. Ved 
brug af begrebet commensality analyserer 
artiklen, hvordan mad, udover at styrke 
sociale relationer, også kan bruges til at 
afgrænse mindre fællesskaber i en større 
gruppe og derved fremstå ekskluderende.  
Derudover diskuteres, hvordan proble-
mer med at indtage mad kan medføre, 
at måltider sammen med andre bliver 
til potentielt skamfulde situationer og 
derved en mulig årsag til fravalg af fælles 
måltider både i private sammenhænge og 
i det kommunale aktivitetstilbud. 
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Universitet. 
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aktiviteter i tre måneder, hvor jeg vekslede 
imellem observation og deltagerobser-
vation, suppleret med daglige uformelle 
samtaler. Derudover gennemførte jeg to 
fokusgruppeinterviews med henholdsvis 
seks ældre damer i en venindegruppe om 
de sociale aspekter ved deres ’stambord’, 
og med otte mænd fra centrets ’mande-
gruppe’, som blev spurgt om deres forhold 
til forskellige aspekter omkring mad og 
spisesituationen. Dertil gennemførte jeg 
individuelle semistrukturerede interviews 
af 40 min. til to timers varighed med ti 
medlemmer af aktivitetscenteret, to frivil-
lige og fire ansatte. Fokus for interviewene 
af de forskellige grupper var på henholds-
vis deres forhold til mad og fysisk aktivitet; 
frivilligordningen i aktivitetscentret; samt 
da ansattes oplevelse af medlemmernes 
brug af centeret, aktiviteterne omkring 
mad og de politiske målsætninger omkring 
understøttelse af sociale relationer blandt 
de ældre. Alle de informanter, som jeg 
præsenterer i artiklen, fremgår under 
pseudonym.

Kaffe, frokost og faste aktiviteter
Den daglige rytme på aktivitetscentret var 
forholdsvis fast, og formiddagskaffen blev 
hver dag serveret i aktivitetscentrets stør-
ste rum ’opholdsstuen’ omkring kl. 9.30, 
når medlemmerne begyndte at komme. 
Rummet var indrettet med borde og stole 
i forskellige formationer med plads til 
mellem seks til otte medlemmer ved hver. 
Nogle af medlemmerne kom selv, mens 
andre benyttede sig af den arrangerede 
kørsel, som tilbydes af kommunen. For-
middagens aktiviteter begyndte kl. 10, og 
som regel var der både kreative og fysiske 
aktiviteter at vælge imellem, for eksempel 
gymnastik, IT-café og syværksted. Dagens 
program blev både præsenteret af perso-
nalet under formiddagskaffen og skrevet 

på en stor tavle, som hang i gangen. På 
tavlen stod der desuden, hvis nogle af 
deltagerne havde fødselsdag, eller hvis 
der var tilmeldingsfrister for ture ud af 
huset. Som medlem af aktivitetscentret 
var det muligt mod betaling at tilmelde sig 
varm mad til frokost, der blev serveret kl. 
12 i det tilstødende plejecenters spisesal. 
De, som ikke ønskede at benytte sig af 
dette, medbragte selv madpakker, som 
de ligeledes blev opfordret til at spise i 
selskab med de andre i spisesalen. Efter 
frokost begyndte eftermiddagens aktivite-
ter kl. 13, hvilket eksempelvis kunne være 
banko, ’avis og debat’ og ’hukommelses-
hold’, hvor man mindedes og huskede 
tilbage. Eftermiddagskaffen blev serveret 
ca. kl. 14, og mellem kl. 14.30-15 begynd-
te hjemkørslen for de medlemmer, som 
var tilmeldt kørselsordningen. I løbet af 
en almindelig dag på omkring fem timer 
var der afsat to timer, hvor medlemmerne 
blev opfordret til at spise eller drikke 
noget sammen. Derudover blev højtider og 
andre større aktiviteter også ofte mar-
keret med noget, der kunne spises. For 
eksempel fastelavnsboller til fastelavn og 
noget med æg omkring påske. Der kunne 
også være arrangeret en brunch/stor 
morgenmad eller en større frokost med 
sild, smørrebrød, ost og et stykke kage 
til kaffen. Den fælles spisning og kaffe-
drikning, både til hverdag og fest, blev af 
personalet aktivt brugt som en anledning 
til, at medlemmerne kunne sidde sam-
men, og således kunne sociale relationer 
enten plejes eller nye opstå.

At spise ved samme bord 
Commensality betyder som tidligere nævnt 
at spise ved samme bord. Den franske an-
tropolog og sociolog Claude Fischler (2011) 
beskriver som flere andre (fx Simmel, 
1998; Carsten, 1995, 2000; Kerner & Chou, 
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2015), hvordan mennesker både inden og 
uden for familiens rammer bruger fæl-
les måltider til at skabe og vedligeholde 
sociale relationer. Dette kom ligeledes til 
udtryk blandt de ældre i aktivitetscentret. 
Selvom der hverken i opholdsstuen eller 
i plejecentrets spisesal var faste pladser, 
var det tydeligt, at medlemmerne satte 
sig, hvor de plejede, sammen med dem, de 
plejede at sidde med. Flere af de ældre gav 
udtryk for, at de følte sig tættere relaterede 
til dem, de plejede at drikke kaffe og spise 
frokost sammen med. De kendte disse 
personer bedre, og var trygge ved at sidde 
sammen med de samme og ikke at skulle 
forholde sig til for mange nye eller andre 
medlemmer. En større andel af de ældre 
kendte, eller havde kendt, hinanden i for-
vejen, men det var ikke nødvendigvis dem, 
de sad sammen med i aktivitetscentret. 
Hovedparten af disse grupper var opstået 
omkring bordene i aktivitetscentret, og 
de bestod derfor også typisk af det antal 
personer, som der var plads til rundt om 
det pågældende bord. 

Udover det inkluderende og relations-
skabende omkring at spise ved det samme 
bord har dette dog også en ekskluderende 
funktion, som ifølge Fischler skaber og 
sanktionerer inddragelse i en gruppe 
eller et fællesskab samt udelukkelse af 
de personer, der ikke deltager (Fischler, 
2011: 535). Jeg vender tilbage til dette i det 
følgende afsnit. I forlængelse af Fischlers 
pointe kan vi dermed anskue både maden 
og måden hvorpå vi spiser som en central 
kilde til at forstå en given kultur. Ifølge 
Claude Levi-Strauss (1997) skyldes dette, 
at både mad og måltidet er kulturliggjorte 
henholdsvis på baggrund af, hvordan 
maden tilberedes, og hvordan den spises. 
Levi-Strauss argumenterer for, at der i 
tilberedningen sker en transformation: 
fra mad som noget naturligt (råt) til noget 

kulturelt (tilberedt) (1). Ingen retter er så-
ledes ‘bare’ tilberedte, men afspejler visse 
strukturer i det pågældende samfunds 
kultur (ibid.). I en af Levi-Strauss’ analyser 
(1990) beskriver han således, hvordan folk 
i europæiske samfund har tillagt det stor 
betydning at spise stille i modsætning til de 
indianske stammer fra Nord- og Sydame-
rika, hvor det var skik at spise højlydt. 

Stilheden blev i europæiske samfund 
set som et kriterium for god opførsel, og 
enhver fremmed, der undlod at overholde 
denne skik, ville blive stemplet som dårligt 
opdraget (Lévi-Strauss, 1990: 497). 

Der kan her drages en parallel til med-
lemmernes forståelse af de fælles måltider 
på aktivitetscentret, hvor der også blev lagt 
vægt på gode manerer og en vis grad af 
stilhed, der gjorde ukontrollerede lyde fra 
for eksempel maven flovt. Sådanne udfor-
dringer i forbindelse med at spise vil blive 
belyst yderligere i artiklens sidste afsnit.

”Vi plejer at sidde her..”
Ved et af bordene i opholdsstuen sidder en 
gruppe på seks veninder, de har haft ’deres 
bord’ i omkring tre år. Inga, 78 år, forkla-
rede, at det førhen havde været Erna, på 
82 år, som var kommet tidligt (inden den 
arrangerede kørsel ankom) og havde ’ta-
get’ bordet til dem, men som Inga sagde: 
”Nu ved de andre, at vi plejer at sidde her, så 
der er ikke nogen, som tager det [bordet]”. 
Dette gjorde sig gældende for flere af de 
grupper af medlemmer, som sad sammen: 
de andre vidste, at de plejede at sidde der, 
og derfor undlod de at benytte sig af de 
pladser. 

På baggrund af sin undersøgelse af den 
offentlige madservice på blandt andet ple-
jecentre beskriver antropolog Jens Kofod 
en lignende tendens, som han har kaldt 
’vi-grupper’, idet de i disse grupper siger 
’vi’ om hinanden. Kofod beskriver dette 

som fasttømrede grupper, der mødes ved 
måltiderne og gør sig særligt bemærkede 
med kommentarer som ”Her plejer vi at 
sidde..”, når nogen for eksempel sætter 
sig ved et bord, hvor andre er vant til at 
sidde sammen. Kofod argumenterer for, at 
’vi-grupperne’ således ønsker at indikere, 
hvem de vil og ikke vil identificeres med, i 
kraft af dem de spiser med (Kofod, 2000; jf. 
Fischler, 2011). 

I mit feltarbejde observerede jeg lige-
ledes, hvordan denne grænsedragning 
blandt de fasttømrede ’vi-grupper’ ved bor-
dene gjorde, at det var svært for nye eller 
andre medlemmer at blive inkluderet heri. 
Der var for eksempel kun plads til ’nye’ 
ved Inga og hendes veninders bord, når en 
af de faste i gruppen udeblev i en længere 
periode (ofte forårsaget af sygdom, en 
indlæggelse eller dødsfald). Således kan 
man argumentere for, at den umiddelbart 
inkluderende kaffedrikning og det fælles-
skab, som kan opstå herom, samtidig kan 
medføre en utilsigtet konsekvens i form 
af eksklusion. Dette eksemplificeres i 
76-årige Uffes historie fra mine feltnoter: 

 En mandag ude på gangen faldt jeg i snak 
med Uffe. Han fortalte, at han glædede 
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sig til på onsdag, for så kom Ove, og ham 
kunne han godt lide at snakke med. Den 
følgende onsdag kommer Ove, som Uffe 
havde fortalt, men i stedet for at drikke 
sin formiddagskaffe sammen med Uffe, 
sidder de to mænd ved hver sit bord. Uffe 
drikker sin kaffe alene, mens Ove sidder 
sammen med Martha, Kisser og Clara, 
som også har smurt rundstykker med 
smør og ost, som de spiser til. 

 Senere på dagen spørger jeg Uffe, hvorfor 
han ikke drak formiddagskaffe sammen 
med Ove og de andre. Han fortalte, at det 
havde han prøvet at gøre en gang før, og 
han havde fået at vide af Martha, at den 
stol var optaget og ligeledes den næste. 
Og når det skulle være sådan, så gad han 
da slet ikke sidde der. 

I denne situation blev formiddagskaffen 
tydeligvis brugt til at vise, hvem Martha 
gerne ville sidde sammen med, og hvem 
hun ikke ville. Når mad anvendes på denne 
måde og kun deles af en lille gruppe i en 
større forsamling, fremstår dét at spise 
sammen således som en ekskluderende 
aktivitet og mislykkes i at understøtte eller 
skabe bredere sociale relationer blandt 
medlemmerne. Eksemplet tydeliggør 

således det delte måltids grænsedragende 
funktion, hvilket ofte bliver overset i lyset 
af den generelt positive opfattelse af det 
fælles måltid.

Når mad ikke har den store interesse
Under mit feltarbejde fremgik det desuden, 
at ikke alle havde den samme interesse for 
mad eller dét at spise. Flere fortalte, hvor-
dan de på grund af sygdom havde mistet 
deres appetit, hvilket gjorde mad til noget, 
der bare skulle spises, fordi kroppen har 
’brug for det’. For nogle af medlemmerne 
kom dette dels til udtryk som en øget 
interesse i at lave noget andet end at spise 
og drikke kaffe, og dels som en ærgrelse 
over ikke længere at have den samme lyst 
til mad. Kate Davidson, Sarah Arber og 
Helen Marshall, som har beskæftiget sig 
med køn og mads betydning i alderdom-
men (2009), diskuterer, hvordan praksis 
omkring måltider og spisesituationen 
varierer i både form og funktion afhængigt 
af, om man bor sammen med en ægte-
fælle eller er alene. De peger på, at ældre 
mænd og kvinder, som altid eller længe 
har levet alene, anskuer maden som 
havende et funktionelt formål, fordi de ikke 
er afhængige af andre mennesker. Deres 

madrutiner er endvidere meget fleksible 
med hensyn til at få den daglige rutine 
med at spise til at passe ind i forhold til 
andre aktiviteter, der ellers ville falde ind i 
spisetiden (Davidson et al., 2009). 

Ifølge Davidson et al. er det derimod 
anderledes for dem, som er blevet alene 
fornylig. Den ændrede spisesituation 
bliver en tilbagevendende påmindelse 
om tabet af den, man var vant til at spise 
sammen med (ibid.). Netop de forskellige 
leveomstændigheder er Anna på 83 år et 
godt eksempel på. Det var længe siden, at 
hendes mand var gået bort, og hun spiste 
fast sin madpakke alene i aktivitetscentrets 
køkken, da hun, med sine egne ord, ”Ikke 
gad stå i kø sammen med de andre ovre i spi-
sesalen”. Supplerende forklarede hun: ”Jeg 
er vant til at spise alene, så det kan jeg også 
gøre til frokost”. 

Et andet medlem, som ikke havde behov 
for at spise sammen med andre, var Jo-
hanne på 76 år, der også levede alene. Hun 
interesserede sig ikke for mad og kom iføl-
ge personalet tit med kommentarer som 
”Hvorfor skal vi altid proppe noget i hovedet”, 
og hun spiste ikke frokost, når hun var i 
aktivitetscentret. Hun forklarede efterføl-
gende i et interview: ”Jeg spiser kun, når jeg 
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er sulten. Jeg ved godt, hvad der er sundt, 
men mad interesserer mig ikke og har aldrig 
gjort det”. Anna og Johannes eksempler 
viser således, hvordan leveomstændighe-
der spiller en afgørende rolle for, hvordan 
den sociale kontekst omkring måltider 
opleves. Det kan derfor ikke antages, at 
alle ældre nødvendigvis har det samme 
behov for eller interesse i at spise sammen 
med andre eller at deltage i aktiviteter med 
dette udgangspunkt. 

Det potentielt skamfulde måltid
Som tidligere beskrevet er mad, ifølge 
Lévi-Strauss, ikke bare noget, ’man spiser’. 
Mad spises på en bestemt måde, alt efter 
geografisk og kulturelt tilhørsforhold (Lévi-
Strauss, 1990; 1997). I en dansk kontekst 
er de mest kendte beskrivelser af, hvordan 
vi bør opføre os i hinandens nærvær be-
skrevet af admiralinde og forfatter, Emma 
Gad i 1918. Selvom det er 100 år siden, 
hun udgav sin vejledning i takt og tone, 
ses de mest grundlæggende normer heri 
stadig som gældende og særligt blandt 
ældre (Kofod, 2008). Gad vægter eksem-
pelvis orden og præcision højt og påpeger 
ligeledes eksplicit, at man ikke bør miste 
omhuen for påklædning og toilette: “Et 
sjusket ydre kan til nød passere for den unge, 
men er absolut ødelæggende for den, der 
er kommen lidt til års” (Gad, 2006: 47). Gad 
indikerer således, at aldring indbefatter en 
bevægelse mod en stadig større mestring 
af kulturelle former og ordentlighed. 

Denne etikette gjorde sig også gældende 
blandt de ældre på aktivitetscentret, hvilket 
eksempelvis kom til udtryk i deres valg af 
smykker og påklædning og velfriserede 
hår. Hvis nogen fremstod usoigneret el-
ler lugtede, var det ligeledes tydeligt, at 
andre medlemmer helst undgik at sidde 
ved siden af vedkommende, og det var 
noget, som blev hvisket om og kom-

menteret på. For at kunne efterleve de 
indbyrdes forventninger til et hyggeligt og 
ordentligt måltid sammen fortalte Kisser, 
78 år, hvordan hun bevidst undgik grønt-
sager, når hun var ude, da de gav hende 
luft i maven. Andre, som Mette på 81 år, 
oplevede, hvordan appetitten var blevet 
mindre med alderen. ”Det er jo ikke fordi, 
at jeg ikke kan lide maden, at jeg ikke spiser 
mere..”, forklarede hun flere gange, da hun 
syntes, at det var flovt at smide så meget af 
den mad ud, som køkkenpersonalet havde 
tilberedt. Hvad der glimrede i deres fravær, 
og som Kofod nævner som helt centralt i 
sit studie af fællesmåltider på plejehjem, 
var de ældre (som min bedstefar) med 
tygge- og synkebesvær. For ældre med 
disse udfordringer kan spisesituationen 
dels blive fysisk ubehagelig og dels opleves 
som skamfuld. Ph.d. i ernæring Anne Ma-
rie Beck, sociolog Mette Elsig og læge Lars 
Ovesen (2002) beskriver eksempelvis, hvor-
dan oplevelsen af at have problemer med 
at spise kan blive særlig tydelig, hvis mad 
eller drikke med den forkerte konsistens 
serveres. I så fald kan ældre med tygge- og 
synkeproblemer hobe maden op i mun-
den, komme til at savle, hoste, få smerter, 
ende med at spytte maden ud eller måske 
ligefrem kaste op (Beck et al., 2002). Så-
danne hosteanfald var også det, der oftest 
plagede min bedstefar på trods af diverse 
hensyn omkring valg af kød og tilbehør. Det 
fysiske ubehag og den uønskede opmærk-
somhed fra resten af familien førte til, at 
han til sidst valgte disse situationer helt 
fra (2).  

Som den franske filosof Jean-Paul 
Sartre skrev i 1943, er det i oplevelsen af 
skam, at man bliver bevidst om sin egen 
ageren i en bestemt situation. Som et bil-
lede på dette beskriver Sartre en person, 
som iagttager en anden ved at kigge igen-
nem nøglehullet på en dør. Iagttageren er 

alene og reflekterer ikke over sig selv eller 
sin gøren i situationen, førend vedkom-
mende hører skridt på gangen og selv op-
lever at blive betragtet af en anden (Sartre, 
2007). Det er altså ifølge Sartre det andet 
menneskes blik, samt sig selv for enden 
af dette blik, som ændrer iagttagerens 
oplevelse af situationen og frembringer 
følelsen af skam. Skammen er skam over 
sig selv; den er erkendelsen af, at man jo er 
dette objekt, som det andet menneske be-
tragter og dømmer (ibid.). Man kan i denne 
sammenhæng tolke min bedstefars – og 
andre ældre med lignende udfordringer – 
fravalg af fælles måltider som en strategi 
for at undgå at skamme sig; der vil ikke 
være blikke til at betragte og dømme den 
ældre, imens han/hun spiser. Således kan 
måltidet fremstå som potentielt skamfuldt 
og ikke nogen attraktiv situation at bringe 
sig selv i. Slet ikke i en halvstor spisesal 
på et aktivitetscenter sammen med andre, 
man ikke er fortrolige med eller nødven-
digvis ved, hvem er. 

Velbekomme
Overordnet har formålet i denne arti-
kel været at nuancere billedet af fælles 
måltider som den primære aktivitet til 
at understøtte sociale relationer mellem 
ældre i kommunale aktivitetscentre. Dette 
har taget udgangspunkt i, hvordan mad og 
måltider både har funktion som noget ’der 
samler’, men også som grænsedragende 
i forbindelse med mindre ’vi-grupper’. 
Mange af de ældre i mit og andres empi-
riske studier vil helst spise sammen med 
nogen, de kender, selv har valgt, og på 
pladser de normalt sidder. Selvom det kun 
var få af medlemmerne i aktivitetscentret, 
som helt fravalgte at spise deres frokost i 
spisesalen, eller som sad alene, fremgik 
det tydeligt, at dét at spise sammen ikke 
havde en inkluderende effekt på alle, eller 
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var noget alle medlemmerne nødvendigvis 
havde interesse for at deltage i. Dette kan 
til dels tillægges leveomstændighederne; 
hvor nogle, som Johanne og Anna, var vant 
til at spise alene, var andre meget optaget 
af det sociale samvær omkring bordet. 
Min bedstefar fravalgte meget konsekvent 
sådanne situationer, hvilket for ham ikke 
skyldtes manglende appetit, men snarere 
ønsket om at slippe for den uønskede op-
mærksomhed i forbindelse med de hoste-
anfald, som han kunne opleve flere gange 
under et måltid. Ikke at kunne leve op til 
de forventninger, der er omkring at spise 
sammen, også på et aktivitetscenter, kan 
gøre sådanne fælles måltider til potentielt 
skamfulde situationer. På den baggrund vil 
jeg derfor argumentere for, at man, ved at 
anvende mad og/eller spisning som et af 
de primære samlingspunkter for ældre i 
kommunale aktivitetstilbud, samtidig skal 
være opmærksom på, hvordan måltidet 
i praksis fungerer både inkluderende og 
ekskluderende. Både for de ældre, som 
allerede benytter sig af de kommunale 
tilbud, men også specifikt for ældre med 
tygge-synkebesvær, for hvem det store 
fokus på at spise sammen kan være mulig 
årsag til, at de vælger den ramme for 
socialt samvær fra. 
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Noter
1 Dette kalder Lévi-Strauss ”Den kulinariske 

trekant” bestående af ’det rå’, ’det tilberedte’ 
og ’det rådne’.

2 Ifølge Beck et al. kan problemer med at 
spise, eller at spise pænt, derudover forringe 
den pågældende ældres ernæringstilstand, 
idet de selv kan miste lysten til at spise 
(Beck et al., 2002).
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