
Foråret er over os, og corona-pandemien synes 
endelig at have sluppet sit tag i dele af samfundet. 
Til efterårets temanummer tager vi fat i noget 
af den forskning, pandemien har afstedkommet, 
men i dette nummer kan vi puste lidt ud og tænke 
på noget andet. 

Artiklerne til dette nummer tager derimod fat i 
andre velkendte emner, som også kræver vores 
opmærksomhed. Normen om ’aktiv aldring’ er 
eksempelvis stadig noget, som gerontologi-feltet 
må forholde sig til. Ása og Tóra Róin har således 
undersøgt, hvordan ældre borgere på Færøerne 
forholder sig til ’aktiv aldring’ i deres hverdags-
liv og selvforståelse – og hvordan de selv som 
interviewere kommer til at bekræfte og anerkende 
bestemte måder at præsentere sig og sine hver-
dagsaktiviteter på.  

Et andet væsentligt emne, som dette nummers 
fagfællebedømte artikler behandler fra hver deres 
vinkel, er den danske folkepension. Per H. Jensen, 
Jeevitha Y. Qvist og Fritz von Nordheim giver et 
kig ned i de økonomiske beregninger og disku-
terer, ud fra hvilke forudsætninger beregninger 
om fremtidens udgifter til pension laves – og er det 
rigtigt, at pensionisterne bliver en økonomisk byrde 
for velfærdsstaten? Anika Liversage og Mikkel  
Rytter diskuterer også folkepensionen, men i 
deres artikel er spørgsmålet, om den er skruet 
sammen på en måde, der skaber udfordringer for 
ældre minoritetsældres økonomi og muligheder 
for at modtage den pleje og de sundhedsydelser, 
de har brug for. Når man kommer til Danmark 
i en sen alder, bliver folkepensionen så lav, at 
man risikerer at ryge under fattigdomsgrænsen. 
Dette har individuelle konsekvenser for de ældre 
borgere selv, men skaber også udfordringer for de 
sociale myndigheder, hvis hjælp er beroende på 
en vis egenbetaling.

Imellem ovennævnte artikler fejrer vi flere gode 
indsatser på aldringsforskningsfeltet. Charlotte 
Aabo har lavet to portrætter af Else Marie Dams-
gaard og Paolo Caserotti, som modtog Velux 

Fondens hædersgaver sidste efterår for deres 
forskning og engagement inden for hhv. geriatri 
og gerontologi. Else Marie Damsgaard har gen-
nem sin lange karriere været med til at udvikle 
geriatri som speciale og uddannelse, mens Paolo 
Caserotti (som i øvrigt er medlem af Dansk  
Gerontologisk Selskabs bestyrelse), arbejder med 
at skabe positiv forandring i ældre menneskers liv 
gennem sin forskning og formidling af viden om 
fysisk træning.

Sidste artikel i dette nummer er en del af en an-
den relevant forskningsdiskussion om udviklingen 
af livsforlængende teknologier, som ind imel-
lem også finder vej til offentligheden. Aske Juul 
Lassen har læst den populærvidenskabelige bog 
Gopler ældes baglæns, som udkom sidste år, skre-
vet af Msc i bioteknologi Nicklas Brendborg, og 
Lassen benytter her lejligheden til kritisk at disku-
tere biogerontologiens mål om markant længere 
livslængde ud fra et humanistisk perspektiv. 

Dette nummers bagside er skrevet af Christine 
Swane, som er medlem af DGS’ bestyrelse og dette 
tidsskrifts redaktionspanel, og desuden er direktør 
for Fonden Ensomme Gamles Værn. Swane gør op-
mærksom på en ny forskningsrapport fra Fonden 
om danske nyhedsmediers fremstilling af ældre 
mennesker og ensomhed. En rapport, som både 
peger på inddragelse og stereotyper. 

Dette er et godt emne at afslutte med, for det 
er ikke kun i nyhedsmedier, det er relevant at 
overveje, hvilke billeder af ældre mennesker, der 
bliver præsenteret, og hvilke stemmer, der kom-
mer til orde: det er det i allerhøjeste grad også i 
forskningsformidling. Jeg håber, at dette num-
mers bidrag lykkes med at få nuancer og forskel-
lige perspektiver om ældre mennesker frem – og 
ikke kun ’udefra’. Det er et mål fra vores side. 
Ellers giv gerne lyd!

God læselyst og pas (fortsat) på hinanden.

Morten Hillgaard Bülow Bjørner 
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