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Kvinder 55 – 65 21 april 2010

Transskription

Kristina (K) gruppeinterview med N, L og A.

K: Ok. I har læst de her spørgsmål og jeg har lyst til at det skal være lidt op til jer hvad lang tid i  
snakker om de forskellige spørgsmål og hvor de fører jer hende og hvad I får før nogen tanker 
omkring det. Og at jeg faktisk ikke er så meget med. Men måske hvis jeg synes I snakker lidt 
forkert vej end hvad jeg synes så stopper jeg og så kommer jeg tilbage til det.. er det ok? 

N, L og A: Mmmm.
K: Så  har  jeg  lavet  sådan  store  fordi  jeg  tænkte  at  det  kunde  være  en  hjælp  for  os  ligesom 

allesammen at se at nu er det ligesom det her vi snakker om. Jeg ved ikke om jeg skal lægge 
dem her? Så kan man kan gå til næste når man ligesom synes det passer. Man må også gerne gå 
tilbage og sådan men det er for at have lidt struktur.

• Kan man se på en krop hvem den tilhører og hvordan den person er?
A: Enlig både og, ikke? Man kan i hvert fald se nogen ting på en krop, altså. Man kan jo se hvad  

gammel folk er. Det synes jeg. Altså hvem den tilhør er måske... det kommer lidt an på hvordan 
man ser det.

N: Jeg synes man kan aflæse rigtig meget. Men det handler måske også om at jeg er vandt til at 
ligesom, i mit fag, at aflæse. Altså,  nu står det krop, ikke, altså, jeg mangler jo også bevægelse. 
Altså, ja. Hvordan man bevæger sig, hvordan man går og hvordan man taler og alt sådan nogle  
ting.  Jeg  synes  man  kan aflæse  rigtig  meget.  Netop som spørgsmålet  lyder.  Ja.  Hvem den 
tilhører og hvordan ens personlighed er, faktisk.

L: Jeg tænker også at man kan.. Nu har jeg f.eks. lige været på en rejse, sådan en grupperejse hvor 
vi er ti, ikke, og man vi startede med at være sammen med de der ti mennesker så ska man prøve 
at regne ud om man kan følge med dem eller sådan . Man kan godt se på folk hvor stærke de er 
eller hvad seje de er eller hvor... Alder er jo en ting men det er også noget med om man er sporty 
eller  om man  er  cola  drikkere,  eller...  Man  kan  ikke  sige  at  passe  på  det  bliver  en  slags 
bedømmelse, ikke. Men altså om ens kropp er blevet behandlet så den kan bruges til noget altså.  
Det er jo også en del af det. Man aflæser andre. Er jeg med i den her gruppe eller er jeg kiksed i  
forhold til den her gruppe? Det er jo også noget med om man kan følge med fysisk. Kan jeg gå 
lige så langt, kan jeg løfte lige så meget. Man relaterer sig selv i forhold til de andre om det her  
selskab jeg har kommet ind i, om det er pinligt som jeg har klædt mig, det er jo også lidt af det,  
og sådan noget, ikke. Om man ”hov jeg er sgu sort under neglene”.
(de griner)

N: Ja, ja.
L: Så meget kan man dog godt aflæse. Og nogen af tingene der opdager man at man skød rigtig 

forkert når man bedømt andre.
A: Ja, det kan man gøre.
N: Ja, det er rigtig. Selvfølgelig.
K: Nu sa du sådan kropssproget eller bevægelse. Hvad tænker I? Er det tøj eller er det krop? Eller 

hvad er det der er genk... eller vad er det man kan se?
A: Jeg synes godt man kan noget i hvert fald, om folk er meget lukkede eller de er åbne, den måde 
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de også tit bevæger sig på og gestikulerer på, ansigtsmimik vil jeg også sige... kan man jo se.  
Jeg ved ikke, altså  – tøjet – der har jeg i hvert fald oplevet at tage fejl. Det kan man ikke altid  
lige regne med.

N: Nej. Jeg synes også at tøjet bliver vanskeligere. Førhen kunne man måske bedere end i dag 
hvor... Der er ikke sådan en bestemt mode man skal følge eller, altså det er blevet sådan lidt  
mere.. Hvad skal man sige, det er ikke så uniformeret som det har været, vel. Jeg tror også mest 
det er mimik, som du siger, og kropssprog og så det der med.. Der er en bog der heder ”kroppen 
husker det du vil glemme”. Der er mange ting der sætter sig i kroppen og som man mærker jo 
ældre man bliver, og sådan noget, ikke, altså, ja - så.

L: Jeg tænker da også at jo ældre jeg bliver jo dårligere jeg bliver at bedømme de yngre selv. Om et 
menneske er 25 eller 35, jeg kan ikke se det . 

N: Nej, det er rigtig.
L: Det er ligesom dem under, de er bare på størrelse med min ene dreng eller på stärrelse med min 

anden.. altså. De jo meget unge altså.
N: Eller også at man tror at de er meget ældre end mig så viser det sig at man selv er meget ældre 

end dem. Det sker jo også. 
L: Ja, det er rigtig. Nogen der er rigtig nedslidt og har...
N: Har levet et hårdt liv, ikke?
N: Eller man ikke selv har et realistisk selvbillede. Gerne vil se sig selv som ..
L: Man tror man er næsten lige blevet 50.
A: Jeg synes jo også at det ligger lidt også i tiden at det ikke er så acceptabelt at blive gammel. Vi  

ska helst være unge og smækre. Mange bliver opererede for at komme til at se lidt yngre ud. Det 
synes jeg er en process der sådan, som jeg i hvert fald tænker meget over. Det er jo en process at  
acceptere at man også bliver gammel, og det er ok. At man får rynker og gråt hår og...

N: Ja.
L: Jeg synes at det er meget nemt at acceptere at jeg får rynker. Det er jo alt det der andet; ond i 

knæne og fod-indlæg og alt det der ger gør at man ikke bare er ”fit for fight”. Det er det der er  
svært at acceptere. Jeg er ligeglad med om der er nogen der kan se at jeg er 57. Det betyder ikke 
noget for mig om jeg får grå hår eller ej.  Men hold da op hvad er jeg træt hver gang man 
opdager af endnu en skavank som der nok ikke holder op så nemt som ingenting bare fordi man 
lige begynder at svømme en tur eller noget. Det synes jeg. Det er der hvor den der nedslidning 
som da ender  med man dør  af  det,  ikke.  Det er  ruten derudaf.  Det  er  sådan set  det  der er 
frustrerende. Ikke det at de kan gennemskue at jeg ikke er arbejdsmarkeds- luksus- klasse. Jeg er 
ligeglad.

N: Allerede der hvor man ska begynde at bruge briller, ikke. At man ikke lige pludselig kan se og 
de ting man kunne før inden man havde biller på. De kommer jo faktisk ret tidligt. Det gjorde 
det i hvert fald for mig. Det kan jeg da se på nogle af mine yngre kollegaer at de har svært ved at 
fokusere.

A: Ja, det starter i førerne allerede.
N: Ja, det gør det faktisk. Og sådan noget ting tænker man jo ikke over, altså hvad det vil sige at 

have sine sansers fulde brug. Før man mister noget af det, vel.
A: Nej, det er rigtig.
K: Lad os gå videre til næste spørgsmål.

• Synonym. Et andet ord for ”krop” - hvad ville det være?
L: Det  var  en  gang  et  sted  hvor  at  det  hang  sådan  et  plakat  hvor,  jeg  tror  det  var  fra 

afspændingspædagogerne, hvor det stod:  ”Du har ikke en krop du er din krop”. Og så i dag 
cyklede jeg bagved én der det stod på hendes cykelhjelm: ”Jeg elsker min hjerne”. Så tænkte jeg 
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ligesom det samme der.  Er man sin hjerne eller? Hvordan er den splittelse mellem krop og 
hjerne og mig? Det er jo mig. Det er mig selv der har ondt i fødderne, det er jo ikke mine 
fødderne der har ondt i fødderne. 

A: Ja, det er meget skægt.
L: Det er hele mig selv som nu går på de her fødder som gør ondt i leden, ikke. Kroppen; det er jo 

mig. Det er ligesom at sige at den her bilkø jeg sidder i er alle de andre, de er ikke mig der er i  
køen. Jeg er også en bilkø hvis jeg kør i bil. Man kan jo ikke skille sig ud af sit eget sig selv.

A: Nej det kan man ikke.
L: Så man... Kroppen er jo også én selv.
N: Ja, med mindre... Jeg tror jo på at der er sjæl som forlader kroppen når man dør. Jeg har haft en  

ude- af kroppen oplevelse så jeg tænker at der er noget adskilt på en eller anden måde. Men 
samtidig med giver jeg dig i at jeg er min krop. Det mærker jeg jo meget tydeligt fordi jeg  
reagerer jo psykisk, altså... Hvis det sker et eller andet sådan rent kropsligt eller rent fysiskt,  
ikke. Og samtidig med hvis jeg er ked af det eller i krise eller sådan noget, så kan jeg også 
mærke det på min krop ikke? Jeg har tænkt meget over at bruge et andet ord. Så tænkte jeg at 
min krop det er ligesom et redskab der skal holdes ved lige og slibes og passes på og alt sådan 
noget, men samtidigt er det jo ikke ligesom et redskab der er... Det jeg mener med det det er at 
jeg oplever min krop nogle gange forråder mig. Det har jeg faktisk oplevet i rigtig rigtig mange 
år. Jeg fik menstruation meget meget tidligt og det var ganske forfærdeligt for mig, ikke. Som 
barn, jeg kom virkelig i krise på det fordi jeg følte mig helt anderledes end de andre piger. Jeg 
var meget tidligt udviklet og sådan nogle ting, ikke. Det var et choknærmest. Og på den måde... 
altså jeg kom meget tidligt i overgangsalderen. Og det synes jeg også var enormt svært lige 
pludselig, ikke føle sig frugtbar længere og sådan nogle ting, ikke. Så på den måde så er ens 
krop jo ikke... Altså jeg har ikke selv kunnet sørge for at jeg ikke fik tidlig menstruation, at jeg  
ikke kom tidligt i overgangsalderen.. Det er jo også sådan, både en god ven og så er det en 
ustabil ven. Eller hvad skal jeg sige. Forstår I hvad jeg mener?

A: Jo, jeg forstår godt hvad du mener. Jeg har jo ikke noget synonym for en krop fordi min krop er 
jo min krop. Men som regel tror jag at jeg har accepteret min krop. Jeg har det ikke ligesom dig  
følt mig forrådt af den. Altså sådan, at jeg synes at den var.... Men jo, jeg kan godt genkende der 
hvor... Altså jeg er i overgangsalderen og det synes jeg også så i virkeligheden lige nu er lidt..  
Der har jeg i virkeligheden haft en periode hvor jeg måske ikke føler mig helt hjemme i min 
krop fordi det sker de der nye ting.

N: Ja... Du får hedeturer som du ikke kan styre. 
A: Ja, det gør jeg. Jeg synes også det gør noget med min hukommelse. Jeg synes, der er sådan 

mange ting der irriterer mig.
K: Når man er gravid er det vel det samme, egentlig? At kroppen gør noget man ikke kontrol over.
A: Ja, det er det. Men sjovt nok synes jeg det var en enormt positiv oplevelse. Men jeg synes nu i  

hvert fald at lige nu er det første gangen at jeg oplever at jeg ikke er helt hjemme i min krop. Jeg 
synes også jeg er mere træt. Jeg synes heller ikke... Jeg går til gymnastik Jeg synes ikke min 
balance er ikke hvad den har været..

L: Jeg kan godt huske hvad det er du taler om, men jeg tænker at det er alligevel lidt det samme jeg 
oplever som jeg altid har oplevet at det er mig der er mig med hud og hår og sjæl inklusive, og  
hjerne. Det er jo det der er mig. Den her krop den har så den her hormonbalance og det er også  
mig.

A: Ja, ja, men det kræver alligevel en tvist i hjernen, ikke, at acceptere, tror jeg. Det gør det i hvert  
fald for mig.

L: Hvis jeg skulle forestille mig hvad der ville være værre end hormonsvingninger. Det vil være at 
jeg skulle blive nødt til at sige ja til at medikamenter der påvirkede mit humør. Fordi det ville 
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ligesom være mit eget mig- selv- agtighed som blev påvirket af  noget kemi som jeg skulle 
indtage fordi det var jeg nødt til. Der ville jeg have det anderledes med at modtage noget kemi 
fordi jeg har ondt i knæet eller.. Jeg ved bare, nå ja, det tager den her smerte og det var så mig 
der havde den her smerte og nu har jeg spist den her pille og det er ligesom... Ok det er også 
noget kemi, ikke. Men selve den her forestilling om at tage kemi som jeg tager for en eller 
anden lidelse også vil påvirke mit humør - det ville jeg være skrækslagen over for. Jeg ville 
nægte det så langt jeg overhovedet kunne træk det. 

A: For en slags depression..?
L: Hvis  man nu forestillede  sig jeg fik  hjertemedicin som påvirkede ens  øvrige  intellekt,  eller 

humørsvingninger eller noget som var en bivirkning der fulgte med, ikke. Der skulle jeg være 
alvorlig ramt før at jeg tog sådan en. Repression på noget fysisk og så tog sådan en psykisk 
bivirkning. Men jeg har heller ikke noget synonym for krop.

N: Det er svært at finde noget andet som kan dække.

N: For mig er det i hvert fald et følsomt barometer fordi min krop reagerer også hvis ikke jeg har  
det godt, hvis jeg er stresset eller hvad det nu kan være. Så kan jeg mærke det i kroppen, ikke. 
Så på den måde ker det jo... ja...følsomt.

A: Et barometer. Det var da måske et meget godt bud. Det er jo rigtig, det er jo på kroppen vi  
mærker mange ting. Stress og...hvis man har det psykisk dårlig mærker man det jo faktisk også 
på kroppen 

L: Men så er man igen ude i det der med at man skiller det af. At jeg er mig som har det psykisk  
dårlig og så min krop er mit barometer som jeg holder ud i strakt arm og ser på.

A: Det mener jeg ikke, altså, nej det, sådan mener jeg ikke.
L: Nej nu ved jeg jeg godt, nu overdriver jeg. Men det er den splittelse mellem mig selv og min 

krop, det er den jeg jeg reagerer imod.
A: Jeg ved ikke om jeg synes det er en splittelse. Det er det ikke oppe i mit hoved. Ikke på den 

måde.
L: Skulle vi prøve at tænke om vi ville have sagt det samme for 30 år siden 

• Ville du havde tænkt på samme, eller et andet ord for 20 eller 30 år siden?
L: Prøv nu og regn det ud, ikke?
A: Ja, nu prøver vi at...
L: Ja 27.
A: Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror ikke jeg var så bevidst egentlig om... Det ved jeg ikke. Det 

skal jeg tænke lidt mere over. Hvordan det var.
N: Jeg passer i hvert fald bedre på mig selv end jeg gjorde for 30 år siden. 
A: Ja, det gør jeg også. På den anden side for 30 år siden der jeg også et barn jeg passede på. Det 

gør jo også at man tænker på at man passe på sig selv når man ska passe på et barn. Det tænkte  
jeg da meget over; at leve et godt sundt liv. Fordi det var da vigtig at mit barn også lært det.

L: Jeg kan godt komme i tanker om nogen perioder i mit liv hvor jeg har været utilfreds med min  
krop. Det er jeg ikke mere. Den utilfredshed der en gang var om sådan ja, . Så havde jeg for fede 
knæ, og for meget top.... Alltså det har man lagt lidt bag sig. Det har jeg i hvert fald lagt bag mig 
fordi jeg tror i virkeligheden ikke at jeg er blevet et gram anderledes en dengang. Men der er så 
mange andre der har overhalet mig. Så jeg synes ligesom ikke at det betyder noget længere. På 
en eller  anden måde er jeg endt med at  være udmærket tilfreds med det jeg kan. Som mig 
sammen med det der som er min krop duer til. Så det betyder ikke så meget om … hvordan 
knæene ser ud, fordi det går jo glimrende. Man skulle have skyndet på det sig den gang når de 
var rigtig flotte at se på. Faktisk kan man til en hver tid sige: man bliver sikkert ikke smukkere 
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end det man er lige idag. Det kan man ligeså godt.
N: Men det er klart, så følgelig havde jeg da et andet forhold til min krop for 20 år siden og også  

for 30 år siden. Ja... 
A: Jeg tror egentlig også at jeg gik mere op i mit udseende 
N: Ja, ikke også?
A: Ja for 20 og 30 år siden. 
N: Ja. Det er rigtigt.
A: Det gjorde jeg. Der gik jeg jo også ud og flirtede, det gør man jo ikke så meget mere, vel?
N: Nej.
L: Men det der med at gå op i ens udseende, det har for mit vedkommende altid været for min egen 

skyld. Det var noget jeg gjorde når jeg kikkede mig i spejlet om jeg nu så kunne lide den bluse 
eller om jeg begynder at tænke ”nej nu begynder jeg sgu alligevel at gå med bh”. Det er helt mit  
eget forhold til mig selv. Det var ikke så meget hvordan folk gjorde eller skulle eller noget. Jeg 
har rigelig med min egen selvransagelse, jeg behøver ikke at stille mig i andres sted. Det har 
heller aldrig været nogen der har kritiseret mig. Det er måske også det. Hvis jeg nu var blevet 
kritiseret meget eller kørt meget på, så ville jeg måske havde haft det anderledes.

A: Og blevet mobbet måske.
L: Ja.

K: Ja, lad os tage næste spørgsmål.
A: Ok.

• Er der forskel i hvordan andre opfatter dig, og hvordan du opfatter dig selv?
N: Ja, det kan jeg.. jeg var helt klart på den da jeg så det, spørgsmålet første gang. Jeg har altid følt 

mig  maskulin indeni selvom folk siger jeg er meget feminin. Efter hånden er jeg også blevet 
mere feminin. Men egentlig har jeg følt mig sådan meget maskulin. Så det har undret mig når 
der er nogen der har sagt at ”Du er så feminin xxxx”. ”Nå” - det har jeg ikke følt. 

A: Så du har i virkeligheden opfattet, eller synes folk opfatter dig anderledes end du opfatter dig 
selv?

N: Ja, helt bestemt.
A: Det er jeg faktisk ikke sikker på at jeg føler. At folk tager fejl eller opfatter mig anderledes.. 
L: Altså... jeg tænker at andre folk de ved ikke at jeg er blevet ældre. De tror stadigvæk at jeg kan 

klare det jeg kunne for 10 år siden. Jeg går sådan lidt skjult ”det tør jeg slet ikke påtage mig, det  
kan jeg ikke mere, det vil jeg ikke rode mig ud i”. Så på den måde der, andre opfatter mig med 
forsinkelse i forhold til... De skulle bare vide. Det er måske nok forkert, men det hænger måske 
sammen med at jeg går ikke og brokker mig heller over de skavanker der kommer på. Så, ja... 
Jeg kan jo også også godt løfte noget to dage i træk men ikke løfte noget to uger i træk.

N: Hvad laver du?
L: Jeg er tømrer også er jeg på beskæftigelsesprojekt. Jeg kan sagtens holde igen, fordi...
A: Du har et fysik hårdt arbejde
L: Ja, og går i hvide arbejderbukser og ligesom blænder lidt på det der med hvad jeg kan, men det 

kan jeg i virkeligheden ikke mere.  Jo, jeg tror at andre opfatter mig yngre. Det har også den 
historie at jeg altid er blevet opfattet yngre. Jeg har altid været... Jeg har fået børn sent og jeg er 
gået i lære sent. Det vil sige at når man er lærling er man jo 20 år selvom man i virkeligheden er 
30. Når man har små børn så er man er man 25 år selv om man i virkeligheden er 35. På den 
måde har jeg ligesom lagt mig i en kategori hvor jeg blev...  Jeg ved godt hele tiden at jeg lever 
på, jeg ved ikke hvad man kan sige, på det forkerte tidspunkt af mig liv.

K: Det kan jeg godt genkende.
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N: Men det kan jo også være f.eks. at man har arbejdet rigtig meget med sig selv. Det kan være 
man er kastet ud i en krise hvor man har været tvunget til det. Eller man netop har arbejdet med 
noget der har været svært som man synes selv man har ændret sig meget. På en aller anden 
måde, omgivelserne ser stadigvæk, eller man bliver stadigvæk opfattet... Altså forstår I hvad jeg 
mener? Ligesom du siger, lidt forsinket, omgivelserne ser en lidt forsinket, eller sådan noget 
Hvor jeg i hvert fald nogle gange kan opleve at der er jeg slet ikke mere, det er passé, jeg er et 
andet sted hende. Det er som om, det er måske især de nærmeste, eller sådan noget, der gerne vil 
have at man stadig er den man var for 5 - 10 år siden, eller sådan.  Har I aldrig oplevet det?

A: Jo, det tror jeg faktisk også at jeg har oplevet.
L: Altså det du sa før, jeg var ikke klar om jeg hørt det rigtigt, sa du ”der er jeg slet ikke mer”, sa  

du det?
N: Ja, altså at det, ehm... Ja, men altså at man har ændret sig så meget i forhold til nogle ting fordi 

det har været nødvændigt. Når man bliver mødt, ehm... jamen hvordan skal jeg forklare det, 
altså? De har svært ved at se en som man er lige nu og her. Det er ligesom ens egne forældre.  
Dem har man jo også et billede af, ikke. Og sådan har de altid været. De flytter sig jo også men 
det er så svært, når man er barn så ser man sine forældre som forældre, ikke. Og sådan, ja. At det 
egentlig er sket så meget inde i en som man har bevæget sig væk fra det man var for 10 år siden  
eller for 5 år siden eller sådan noget. Nogen gange behøver det ikke gå så mange år. Man kan 
være tvungen til at flytte sig hvad enten man har lyst til det eller ej. Eller gerne har villet den  
process, ikke.

A: Ja... Jeg kan i hvert fald godt lige at kaste mig ud i noget nyt men jævne mellemrum. Og jeg  
synes faktisk, altså det her med... Jeg er uddannet pædagog og jeg har faktisk tit skiftet... Så har  
jeg arbejdet lidt med handikappede og så på vuggestuer og så arbejdede jeg med duer Og det har 
jeg godt kunnet lige hele tiden. Og nu arbejder jeg så her i kulturhuset.

N: Også som pædagog?
A: Nej,  ikke som pædagog, det heder driftsassistent.  Og det er  meget spændende men jeg kan 

faktisk godt mærke at jeg føler... Jeg føler mig faktisk lidt fastlåst. Også at være 56 og egentlig 
sidde lidt fast fordi det er ikke så let at skifte job f.eks.

N: Er det fordi andre møder dig som pædagogen, eller? Dine kollegaer er det nogen nye kollegaer 
eller er det de samme kollegaer eller?

I Ja, men jeg har været her i 5 år. Dem har jeg haft i 5 år. Sådan noget med rutine er ikke mig. 
Altså det der har jeg egentlig aldrig brudt mig om. I virkeligheden tror jeg vi har kommet væk 
fra emnet, gjorde vi ikke? Nej...

K: Det er helt ok. Lad os tage næste, det hører jo egentlig lidt sammen.
L: Det er i virkeligheden det vi snakker om.

• Kan du sætte det i et tidsperspektiv? Det vil sige; har andres og din opfattelse 
forandrets med tiden?

L: Jeg tror at den største forandring der sket for mig det var at ligesom, at jeg fik børn. Altså den 
fornemmelse af at være maskulin og fuld gang i og, ja... ligesom også stor i slaget, eller hvad 
man skal sige. Også få børn og da alting skulle gå med omsorg og alt mulig som jeg på en måde  
havde skudt fra mig som en side de andre kunnet tage sig af, hvis de gad og sådan noget, ikke. 
Der kan man sige det var nok der hvor at den opfattelse både af mig og mine evner og min 
livssituation, det har taget det største ryk. Det første barn var virkelig en forandring og så har jeg 
så fået flere  barn,  men det var  ligesom videre ud af  vejen,  ikke.  Jeg synes det at  tage den 
beslutning at kunne gå ind i  mor-rollen. Det var en omvæltning. Og senere hende så har jeg 
tænkt at det inkluderede mig fra at være meget ung og maskulin, så inkluderede det mig ligesom 
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i  et  større  kvindefællesskab  som  også  breder  sig  ud  til  andre  verdensdele.  Altså  den 
fornemmelse af at være gravid er det eneste alle kvinder, eller at kunne blive gravide er det 
eneste alle kvinder har til fælles fra klasse til kontinent. 

K: Var det en god fornemmelse?
L: Det var en stærk fornemmelse af at jeg kan også ligesom være kvindelig. Nu havde jeg ligesom 

prøvet at mase mig ind på mændenes område, men svendeprøven det var jo småting i forhold til 
kvindeprøve. (vi griner) Det var jo det jeg alre nødigts ville dumpe i. Når det kom til stykket. 
Det var ikke den konkurrence med mændene, den var jo et blålys i virkeligheden, men den store 
konkurrence i forhold til at anerkende min egen fødedygtighed. Det var ikke de andres, det var 
min egen erkendelse at være med i også, det fællesskab der. Der er måske en million der føder 
samtidigt med mig i det øjeblik. Jeg havde det sådan: nu gør vi det, nu gør vi det altså.
(de griner)

N: Trækker vi vejret rigtig alle sammen.
L: Det er ikke bare noget min krop sætter i gang, det er noget mit køn tillader mig at sætte i gang, 

ikke. Til forskel til alle de andre ting man kan vælge og hoppe ud af og kræve forandring på. Og 
så kommer graviditeten ligesom sådan til at være: det er jeg også en del af. Det synes jeg er... 
Jeg har aldrig tænkt over det før, men man kan sige det samme med overgangsalderen, ikke. At 
kunne sætte børn i verden, den evne kommer og den forlader os. Og de gener som kvinder får 
med den hormonforandring det er også er et fælles kvindevilkår. Hvor selve det der med at få 
ondt  i  anklerne,  det  er  klasse  og  alder  og  alt  mulig  andet.  Men altså  det  hvad  vi  havde  i 
fællesskab, det er jo ligesom os.

A: Det er faktisk meget sjovt at få sat ord på det. At det er jo rigtig, det er jo noget, alle kvinder 
igennem. Jeg har jo ikke tænkt på det på den måde. Jeg har heller ikke tænkt på min fødsel på 
den måde. Jeg har ikke tænkt ligesom dig, at det var... Jeg har ikke tænkt over det sådan at... 
Men jeg tror i virkeligheden også jeg... Jeg var pædagog og har sådan et, altså yder omsorg og 
for mig var det måske ikke så radikalt. Jeg har været i dissideret kvindefag. Jeg har ikke sådan 
rodet mig ud i, på mændenes gevæg. Det har jeg ikke haft lyst til på den måde.

N: Jeg sammenlignende hedetuerne med veer, faktisk. Altså ikke fordi det gjorde ondt, men man 
kan mærke dem når de kommer. Altså man kan mærke når veerne er på vej og man kan mærke 
når hedetuerne er på vej så der der er der sådan en eller anden kropslig sammenkobling af at det 
er en hormonel process der sker inde i kroppen, ikke.

L: Som man ikke kan sige: vent lige´lidt.
N: Nej, det kan man jo ikke! Det kan man ikke.
A: Nej, vi styrer det jo overhovedet ikke.
N: Nej, overhovedet ikke.
K: Lad os tage næste spørgsmål.
N: Ja.

• Filosoffen Iris Marion Young taler om at samfundskulturen giver os en særlig 
plads i rummet i forhold til f.eks. køn og alder. Hvilken plads oplever du at 
samfundskulturen giver dig?

K: Forstår I spørgsmålet, eller?
N: Jeg har altid været udmærket tilfreds med at være kvinde, altså jeg har ikke, om det skal forstås 

på den måde. Er det sådan, eller?
A: Er det hvordan vi føler lige nu?
K: Ja, jeg tænker på lige nu, men det kan også være i forhold til hvordan det har forandret sig. Lidt  

som du snakker om hvilken plads får man og hvilken skal man tage. Det er lidt det jeg tænker 
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på. Hvad for en plads er naturlig at være. Og hvor skal jeg faktisk kæmpe for at få lov at være 
eller hvor har jeg ikke lyst fordi jeg føler mig helt forkert.  Sådan nogle tanker.

L: Jeg tænker i hvert tilfælde at det er meget af det som, hvis vi nu siger radio og fjernsyn og 
internet og sådan noget. Hvor jeg tænker at der føler jeg mig rigtigt udenfor fordi: gud hvor er 
det åndssvagt. Altså lidt, sure gamle kone der siger: sluk dog, hvad er det forfærdelig og lad mig 
være. (de griner) Nu kan jeg jo så godt undvære det. Men jeg tænker: sikke de da sidder og  
skaber sig eller de kan da ikke blive ved med den udsendelsen? Altså rigtig sådan ovenfra og 
brok, ikke.

K: Det har ændret sig, synes du? Sådan har det ikke været tidligere?
L: Engang synes jeg jo at jeg var... Hvis vi nu tager det med radioen, jeg ser ikke så meget fjernsyn  

men jeg hører rigtig meget radio, at jeg var meget enig med noget af det de sa i radioen, nu er  
jeg næsten aldrig, de siger jo næsten aldrig noget... Det er så jeg tænker: Åh Herre bevar jeg  
gider slet ikke, nej, er det nu hende igen. (de griner) Altså så, på den måde kan man sige hvilken 
plads har jeg i samfundet...Det er ”Verden er lavet”, som min mormor sa. Nu gider jeg ikke 
stemme mere, sa min mormor, nu har jeg stemt imod EU mægtig gange, jeg gider ikke gå der 
ned og stemme. Altså...

A: Det er skægt du siger det fordi sådan begynder jeg også at føle det nogle gange. Jeg ser ikke, jo 
jeg ser fjernsyn mest, jeg hør ikke så meget radio. Jeg prøver at finde de der debatudsendelser. 
Jeg gider ikke det der med vild med dans og de der mærkelige underholdning konkurrencer om 
alt muligt som jeg faktisk slet ikke kan se noget som helst fornuftigt i. Jeg synes i virkeligheden 
at de bare skal ud og provomere sig selv. Og de fremstiller nogen der i virkeligheden varken kan 
synge eller danse. Så jeg genkender godt den der som du også har...

L: Den sure kone..
A: Ja, et eller andet sted. Også den der med at jeg gider næsten ikke at stemme, ikke. Den der 

håbløse, alle de der spindoktorer og folk der i ikke siger hvad de mener. Politiker der siger noget 
andet end de mener for at hent stemmer.

N: Men det er svært at sige lige præcis om det der, om det er noget aldersmessig der gør det eller...  
Jeg  tror  det  er  en  del  aldermæssigt  i  det,  men  jeg  synes  også  der  bliver  mere  og  mere 
fordummende underholdning. Hvor man bare skal slå tiden ihjel eller sådan noget altså.

L: Det er så meget af det.
N: Ja, det er så meget af det, og det er virkelig fordummende, ikke. Og det er næsten ikke til at  

holde ud, vel.
L: Men det siger mine børn jo ikke. Det er det jeg siger, at det er derfor jeg tænker at det er sådan 

ligesom...
M. Det kan sagtens være.
A: Jeg har da også kollegaer der sidder og sludrer de der udsendelser og taler om det og synes det 

er...
L: At det er en begivenhed.
A: ...at det er helt fantastisk.
N: Men jeg kender mange unge der synes det er fordummende og som ikke gider at se på det, så det 

er ikke kun aldersmæssigt.
A: Jeg kender også nogle unge der synes det er...
N: Men jeg kan også have det sådan på arbejde at jeg tænker: åh gab,  jeg tor at jeg keder mig mere 

og mere i sådan nogle sammenhang. Fordi jeg tænker det er, hvad er det nu man siger: det er 
gammelt vin på nye flasker. Altså nogen af de begræber man bruger i dag, de begreber som har 
været der hele tiden men som man kalder det bare noget andet. På seminariet f.eks. Jeg er også 
uddannet  pædagog.  Og  nogen  af  møderne  på  min  arbejdsplads,  jeg  keder  mig  virkelig  så 
gudsjammerligt. Så, jeg tænker... Altså det er jo også min egen fordi jeg er jo en del af det så jeg  
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må  selv  bidrage  også,  ikke.  Men  jeg  kan  mærke  at  mine  behov  bliver  anderledes.  Jeg 
interesserer  mig for nogen andre ting.  Men jeg synes  også at  min plads i  samfundet  bliver 
mindre.  Det kan jeg også se,  jeg har nogen gamle forældre og der er  dårlig plads til  ældre 
mennesker. Og jeg synes at det er frygteligt skamligt. I forhold til alder, at der er så lidt plads 
fordi de har knoklet hele deres liv for at skabe det velfærdssamfund som vi har lavet i dag og 
sådan noget, ikke. Jeg synes det er skamligt at det har blevet sådan. Men jeg synes også at man 
bliver overset. Altså jeg har da oplevet nogen gange at komme ind et eller andet sted hvor man 
bliver overset på en anden måde end jeg blev da jeg var 35 og kunne se smart ud eller kunne et 
eller andet flirteri som jeg ikke kan finde ud af mere, eller gør mere, eller sådan noget. Så på den 
måde ændrer ens plads sig jo. Det er da klart.

A: Det tror jeg også...det føler jeg også lidt...altså sådan det der med... Der er jo mange der arbejder 
i et kulturhus og funktionærer med biblioteker og... Der sker hele tiden nogle nye ting. Og der er 
det jo ikke, altså der føler jeg nemlig også, altså kvinder i min alder, eller det er måske også 
mænd i min alder, altså de bliver ikke taget på samme måde alvorligt fordi det er jo ikke os der... 
Altså måske er det noget jeg føler, jeg ved det ikke. Men sådan kan jeg godt føle det lidt nogle  
gange, altså fordi det er jo ligesom ikke os der er fremme på beatet og altså.

L: Det er jo heller ikke os de gerne vil have skal komme mere på biblioteket. Det er heller ikke os 
de vil ska bruge kulturen,  vel.

A: Nej, det er rigtigt. Vi gør det.
N: Men hvorfor er det det?
L: Er det fordi det heller ikke er nogen film der viser hvad vi tænker?
N: Men det er jo lige vidst i undersøgelser at det er kvinder i vores alder der netop, i hvert fald, den  

del af kultur, går på museer og sådan noget. Der mangler vi i hvert fald ikke. Men vi går måske 
ikke så meget i biografen som yngre kvinder gør, det kan godt være.

A: Jeg oplever også lidt samfundet som noget der er på de unge, synes jeg. Man ska jo også helst se 
ung og smækker ud.

L: Men vi køber jo heller ikke noget jo. De gider ikke at rette deres reklamer mod mig fordi jeg vil 
helst være fri fra at købe mere. Jeg har lige haft fødselsdag hvor jeg skrev til de andre at jeg ikke 
vil købe nogen gaver men jeg vil gerne låne det der udstyr til den der ferietur på året. Sådan 
noget man kun skal bruge nogen gange i livet, det kan man lige så godt låne af hinanden. Det er 
det jo ingen der kan leve af. At producere et par vanter ville have gået i rundkredsen rundt i hele 
gruppen (de griner). Så det er  min egen skyld at det ikke er nogen der henvender sig til mig. Og 
det er jeg da ikke flov over. Det er jeg tilfreds med, ikke. Men altså at se i dag den reklame hvor  
der er udjænlig af en af os der...

K: Vi tager den sammen med den her fordi de hører lidt sammen.

• Får man mere plads med alderen?
A: I hvert fald ikke på arbejdsmarkedet. Der vil jeg sige, der føler jeg ikke at jeg får mere plads. Jeg 

har fået noget plads som mormor og det er fantastisk. I de nære relationer, der føler jeg ikke jeg 
har for lidt plads, egentlig.

N: Men er du blevet bedre til at tage plads?
A: Det ved jeg ikke, det skal jeg tænke over om jeg er blevet bedre til at tage plads. Det er jeg  

måske.
L: Den gang jeg blev 50 da sa jeg: så, nu er jeg 50 år, nu ska I fandeme høre efter.
N: Ja. Sådan har jeg det nemlig også.

(de griner)
A: Vi er jo ikke så usikre på hvad vi mener, er det ikke det? Sådan kan jeg i hvert fald have det,  

altså, at jeg ved godt hvem jeg er og hvad jeg mener. Det er ikke så svært at diskutere. Der tor 
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jeg jeg var mere sådan som yngre, sådan, den her usikkerhed.
N: Altså jeg blev 60 i januar måned og jeg tænker: nu er jeg 60 nu er det rigtig meget jeg ikke  

gider. Der er rigtig meget som jeg har gjort i rigtig mange år, nu gider jeg bare ikke mere. Og 
jeg gør det ikke. Jeg er blevet meget bedre til at tage min egen plads, hvis man kan kalde det det. 
Og sige fra. Det er ikke fordi jeg får den. Jeg tager den selv. Fordi jeg oplever ikke at jeg får den  
sådan foræret.

K: Der er nogen der siger at mænd får mere plads med alderen og får mere status mens kvinder får 
mindre. Det ved jeg ikke om I kan føle at der er en forskel hvis i tænker på jeres jævnaldrende?

N: Det kommer an på hvilken områder det er indenfor, gør det ikke det? Det er i hvert fald min 
oplevelse.

L: I samfundet..hvis man siger at der er en af os der kom på skærmen for at sige noget, hvor vores  
uforgribelige mening, hvor kom der med mikrofonen på gaden og spørger: ”hvad synes du om 
askeskyen?” Så kan det godt være at hvis det var mig så ville man synes at jeg var latterlig og  
hvis det var en mappemand så ville de synes at han havde noget seriøst at sige.

N: Ok.
L: Men det er måske bare en følelse jeg har af at det er, at man er ugyldig eller sådan. Men det er 

ligeså meget overfor klasse. Hvis man forestiller sig nu ham der, når nu jeg siger mappemanden 
så er det jo også fordi jeg tænker at der er nogen der vigtige i samfundet og nogen der ikke er 
vigtige, det ville jeg ikke regne det for.. Jeg indgår ikke i det samfund vi kalder vigtig.

A: Det er jo noget man har vedtaget,  hvad der er vigtig.
L: Ja, ja, altså dem der udtaler sig med vigt, ikke. 
N: Hvis  man  kikker  på  det,  altså  f.eks.  inde  i  folketinget.  Nu er  der  kommet  væsentligt  flere 

kvinder, men ellers er det jo mænd alle vegne, og det har jo ikke så meget med alder at gøre. 
Hvis man ser på eksempel  når  de mødes de forskellige statsledere så er det  jo næsten kun 
Merkel, hvad er det hun heder, hende der den tyske. Der er lige et par kvinder og resten er 
mænd. Og sådan har det jo været i rigtig mange år, ikke, kan man sige. Der hvor jeg synes at det 
er... altså der er jo rigtig mange mænd der vælger at starte forfra igen. Og jeg tænker nogen 
gange når jeg ser en jævnaldrende med klapvogn, ikke. Så tænker jeg: ”åh, Gud ske lov det ikke 
er mig!” (griner) Han ser lidt træt ud, ikke, når han skal starte forfra. (de griner) Jeg synes det er 
der hvor mændene især gør dig gældende at  de skal lige prøve en gang til at score en ung 
kvinde. Og jeg tænker selv: hvis det var mig der skulle være sammen med en ung mand så ville  
jeg først føle mig rigtig gammel eller føle at det bliver et problem med min alder på et eller 
andet tidspunkt. Det er der hvor mændene gør sig gældende. Jeg er ikke så sikker på at de gør  
sig gældende i øvrigt, ellers.

N: Jeg læste faktisk på at eller andet sted for nylig, at det jo faktisk ikke er så ualmenlig at kvinder 
faktisk i dag også finder mænd der er yngre end dem selv. Det var en udsendelse på DR2, tror 
jeg. Det er ikke så...

L: Jeg er sikker på hvis man talte dem..
A: Før i tiden, nej men det er nok rigtig at hvis man tæller så er der... men ikke desto mindre det er 

jeg da meget glad for at se, at det også er blevet almenlig at kvinder finder mænd der er både 10 
og 20 år yngre end dem selve. Altså før i tiden, jeg tænker på i gamle dage, var det jo totalt 
latterligt. Det var i orden at mænd fandt nogen der var yngre men hvis kvinder gjorde det var det 
latterligt. Og det glæde mig da hvis det har ændret sig. Det synes jeg da kun er godt.

N: Men altså der kan man jo se med studieværter og sådan noget, altså, det er halvgamle mænd og 
unge kvinder, ikke.

A: Ja, det er rigtig.
N: Og også på film, og sådan noget, som regel altså.
A: Der er faktisk ikke nogen af dem der er kvinder, der er studieværter, er det det? (til Hanne) Nej 
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det har du ikke set. De sælger måske ikke så godt. Det er vel også sådan man føler det. Jeg har  
faktisk også oplevet det her, altså til... Chefen, han er på alder med mig, måske et år ældre. Og 
hvis det er sådan store vigtige koncerter så vil han helst have at det er de unge og smækre 
pigerne der er på arbejde.

N: Ok.
A: Og det er jo sådan lidt bisart. Jeg ved faktisk med mig selv at, jeg synes med mig selv at jeg er  

rigtig god til at betjene dem der kommer til koncert. Så jeg synes egentlig at der er lidt... Jeg har  
ikke fået taget mig sammen til at sige det til ham, men det gør jeg nok en dag.

N: Det kunne være fint, ikke. I hvert fald undre sig. ”Jeg undrer mig at jeg aldrig bliver sat på en 
koncert.”

A: Men det gør jeg nogle gange hvis han ikke kan få de unge til det.
L: Jeg synes det er forskel på hvilken plads samfundskulturen giver os. Hvis man tænker hvad 

sjælden det er man ser en film som den du viste her før, ikke. Hvor man bare på skærmen 
pludselig ser en alderspræglet hånd. Så tænker jeg, det er lang tid siden jeg har set det. Sådan 
plejer hænder kun se ud i skødet på mig eller, men aldrig ude i det offentlige rum. På den måde 
giver samfundskulturen ikke den her gruppe som vi tilhører nogen særlig plads. Så er det ude i 
diskussionen omkring plejehjem og alt mulig hvor vi er meget ældre.

N: Ja, det er rigtig. Det var også derfor jeg tænkte at det faktisk var interessant du havde valt en 
aldersgruppe 55 – 65. Fordi vi ligger der...

A: Det er jo heller ikke en gruppe vi ser meget sådan rundt omkring.
L: Det er heller ikke en gruppe der måske er en gruppe.
A: Nej, det er måske slet ikke en gruppe.

(de griner)
N: Hvor er vi hende?
K: Nu tager vi næste spørgsmål for at finde ud af hvor vi er nu.

• Påvirkes forholdet til sin egen krop med hvilken klasse man tilhører, tror du?
A: Det ved jeg ikke. Jeg har nogen fordomme om at hvis man har mange penge og er meget rig så 

er det tit dem der gør noget ved deres krop. For at ikke at se ældre ud. Men det kan ligeså vel 
være en fordom. Det er jo ikke fordi man...

L: Altså jeg tror da også at hvis ens samfundsposition er afhængig er ens fysik, så bliver det jo også 
et andet forhold man får til kroppen. Hvis det nu er studieværten, ikke. Et ansigt der ligesom 
skal gøre, sig så betyder det noget da man taber det ansigt så det ikke længere gør sig. Eller hvis  
det er sådan at man plejer at lave fysisk hårdt arbejde selv og ikke kan det mere, så betyder det 
jo noget. Men hvis men bare flytter sin erhvervsrolle i takt med hvad, i tilfredshed, i takt, ikke, 
så gør det jo ikke noget.

A: Nej, nej, men det er jo også fordi vi er jo heller ikke vandt til at, de unge der på skærmen, vi er 
ikke vandt til at følge dem og se dem blive ældre, vel.

L: Nej, det er måske rigtigt.
A: I virkeligheden når jeg så den film. Altså jeg har det jo sådan at jeg synes jo at en kvinde der er  

utrolig smuk med alle sine rynker og sine grove hænder. Jeg synes faktisk at det er noget, det er 
jo noget værdig og smukt over det. At man kan se folk er ældet, at man kan se at de er gamle.  
Altså jeg kan godt lige at se på folk der er blevet gamle. Se på alle deres rynker, der løber i alle 
retninger. Jeg synes nærmest det er smukt. Men det ser vi jo aldrig i medierne.

N: Nej, det er meget lidt, det er meget lidt.
L: Men jeg tror da at nedslidning, hvis man siger man tager sociale klienter, som er den laveste  

klasse i Danmark. Der kan man da godt se at de oftest er meget nedslidte. De har haft et liv med  
masser af problemer og....
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A: Dem der ikke har uddannelse er også dem der har det hårdeste job.
L: Vi vi siger vi taler om en tyrkisk kvinde på min alder så har hun jo næsten oldebørn og har en 

eller anden forventning om at hendes familie skal sørge for hende. Den forestilling om at hun 
skal have et arbejde, det er fuldstændig...man taler om noget helt vanviddigt som om hun skal til 
at flygte til et andet land igen. Det kan slet ikke komme ind i hovedet på hende. At det forventes  
at hun er selverhvervende. Fordi hun ser at ”jeg er bedstemor og oldemor, jeg skal ikke ud i  
arbejde”. Så selvfølgelig har klasse og selvfølgeligt også kultur noget at sige. Hårdt nedslidte, 
det gør jo også, det er jo altså rengøringspersonale og så videre, så videre, ikke.

N: Ja.

N: Men det der med klasse i dag, har jo også ændret sig lidt, ikke. Altså man er ikke..., er man 
ligeså klasseopdelt som man var førhen? Jeg tænker at det har vel også noget at gøre med netop 
uddannelse.  Altså  der  er  jo  mange  der  har  en  udmærket  uddannelse  men  som  lever  på 
eksistensminimum pga av arbejdsløshed. Der er rigtig mange arbejdsløse akademiker f.eks. som 
lever på kontanthjælp fordi de aldrig har formået at få et job. Eller kunstnærer for den sags skyld 
som måske kommer fra middelklassen men som modtager kontanthjælp, eller sådan noget, altså. 
Fordi de ikke... men jeg tænker bare på at det er i hvert fald sket noget med en klasseændring, 
ikke, altså, hvor jeg tænker at den laveste klasse fremover netop vil blive dem med mangel på 
uddannelse men også, sådan mangel på stimulering og altså og omsorg, eller... Det er nok pga 
mit  arbejde  hvor  vi  nogen  gange  ser  folk  som  er  så  medtaget  fordi  de  ikke  har  haft  de 
muligheder som mange andre har haft eller ikke har det sprog som man kan klare sig med i 
skolen, f.eks. eller sådan noget. Altså at det er klassedelt på en anden måde. Forstår I hvad jeg 
mener?

L: Jeg forstår godt hvad du mener men jeg tror jeg altid har haft den opfattelse af klasse at det  
kommer an på hvad man har i erhverv hvad for en klasse man er. Så kan man jo have alt mulig 
inde i hovedet, men den måde man ernærer sig på er ens klasse. 

N: Ok, jeg troede det handlede ligeså meget om, du ved, hvilken baggrund man havde med sig. Om 
man var født og opvokset osv. i middelklassen eller om man hørte til arbejderklassen eller til,  
hvad heder den højere klasse?, eller hvad man skal sige.

L: Men altså ens kropsopfattelse er i hvert fald påvirket af den position man har i erhverv, ikke. 
Altså det erhverv man har det påvirker ens opfattelse af ens krop.

A: Ja, det tror jeg.
N: Ja.
L: I hvert tilfælde, så kan vi diskutere om det er klasse, fordi det er jo bare noget hvordan man 

bruger ordet, ikke, i det her sammenhæng.
N: Men  du  kan  jo  godt  have  haft  30  år  på  nogen  rimeligt  gode  betingelser  og  så  bliver  du 

arbejdsløs, kan man sige og have svært ved at dels at gå og være arbejdsløs men også have en 
meget lav indkomst og dårlige boligforhold osv osv. Altså en social derrot på en eller anden 
måde, som nu også præger kroppen. Hvis man lever sådan i mange år.

A: Det er rigtig at det der med at føle sig udenfor, udenfor arbejdsmarkedet. Jeg tror også at det er 
rigtig slemt.  Det påvirker også ens krop faktisk.  Jeg læste faktisk i  fagbladet at  arbejdsløse 
mænd har en tilbøjelighed at leve rigtig usundt og dø før tiden.

L: Ska vi tage det næste.
A: Ja.

• Findes der en idealalder i følge samfundet og medier? Ifølge dig?
K: Det hører egentlig lidt sammen med 
H: Idealalder...
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A: Hvad idealalderen er.
N: Altså det har vi jo snakket om, at det er ikke. Ifølge samfundet der skal man være ung.
A: Det er jo ikke i vores alder man har, altså 
L: Det der med at skifte job det har vi nok tænkt ”det er nok slut med det”.
A: Ja, det er rigtig nok.
L: Nu holder vi ud.
N: Jeg synes hvor jeg havde det sværest, det var da jeg var ung. Det kommer jo an på hvordan man 

har det med sig selv og de muligheder man har på det tidspunkt, ikke, altså. Der er nogen der får 
en god alderdom og nogen der har en hård voksenalder eller hvad vi nu kan være. Eller en dårlig 
barndom eller sådan noget. Det tror jeg er meget forskelligt. Afhængig af hvad man bliver, eller 
møder én, ikke.

L: Men rent fysisk vil jeg da hellere være 10 år yngre.
A: Jaa.
N: Ja.
L: Hvis vi går tilbage til kropsforestillingen, så ville jeg da gerne være... Ikke for at få en større 

plads i samfundet, men for at kunne noget mere. Hvis jeg skulle være helt af træet så ville jeg 
sige at jeg hellere være 20 år yngre. Altså ikke helt ung. Men så ville jeg gå i gang med en anden 
uddannelse der var mere langtidsholdbar. Det kan man jo ikke bare sige, man kan begynde med 
at studere eskimologi, eller et eller andet, det er noget pjat, det kan man ikke længere. Hvis man 
skulle have valgt det skulle man have gjort det for 20 år siden.

N: Så kan man vælge at gøre det for sin egen skyld. Gå på folkeuniversitetet...
L: Ja, ja, men hvis man skulle have noget der duede noget når man var 60 så skulle man nok have 

besluttet mig for 20 år siden.
N: Så skulle man have taget beslutning som 40-åring, ikke.
A: Jeg holdt jo op som pædagog da jeg var omkring 50 og fik så møvet mig ind her, ikke. Men det 

tror jeg ikke jeg kunne gøre i dag. Det ville være sværere for mig i dag at prøve at lave noget  
helt andet.

N: Hvad gammel var det du sa du var?
A: Jeg er 56.
N: Du er 56.
A: Ja, bliver 57. Man kunne ikke sådan starte forfra, vel.
L: Nej, det er også det, det er faktisk det jeg tænker som et stort tab. At man kan ikke starte forfra 

fordi der er nogen ting man bare ikke kan begynde på længere. Altså, jeg kan jo ikke beslutte sig 
for at nu vil jeg blive rigtig god til at gøre et eller andet fysisk, som man bare uden videre kan  
sige at jeg tager... Min store drøm er det der Grønland, ikke. Men altså man kan ikke lave en  
vandretur eller kajaktur for det holder jo ikke. Efter fire dage i det der selskab blev jeg nødt til at 
bede om, fik nedsætte tempoet.

A: Eller også skulle du gøre det med ligesindede.
L: Jo, jo, men altså. Hvis jeg skulle sige forskelligt, der er mange ting man har sagt. Man kan ikke 

starte forfra. Der er masse oplevelser man nu, muligheden eksisterer ikke længere. Fordi det er 
min fysik ikke længere stærk nok til. Det er da et tab. Jeg synes da det er et større tab, at jeg ikke 
er stærk længere, end min seksualitet, eller sådan noget. De ting som den fysike nedslidning 
synes jeg er et tab i forhold til at man engang var mere attraktiv. Det er jeg da noget ligeglad 
med.

K: Jeg synes vi skal tage næste.
N: Ja.

• Er der forskel på hvilke relationer man vægtlægger i forskellige aldre?
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N: Apropos. Simpelthen. Ja så følgelig er det det.
L: Jeg gider ikke få nye venner. Jeg har det fint med dem jeg har, eller... Hvis man prøver at finde 

ud af hvor man har fra, så er de alle sammen dannet når jeg var 30 eller sådan noget.
N: Mange ja, det er rigtig.
A: Jeg tror jeg sætter meget pris på min familie. Vi har en stor familie og de fleste af dem bor i  

Jylland. Vi var religiøst opdragede så derfor tror jeg flygtede lidt herover. Men det er noget af 
det jeg er begyndt at lægge vægt på igen. Og så fordi det er jo en stor del af mig, den har  
grundlagt mange ting i mig. Det er nogen af de ting som jeg er blevet meget bevidst om. Jeg 
også den familie jeg selv har skabt rigtigt højt, altså højer end jeg gjorde i mit første ægteskab 
eller da jeg var ung, ikke. De nære relationer. Så har jeg det også sådan lidt ligesom dig nogen få 
men gode venner. Jeg gider ikke det der flyvske mere.

L: Ja, så man skal også holde dem ved lige fordi man får ikke så mange nye.
A: Det kunne man måske, men i hvert fald, hvis det skulle være nye, skulle det være nogen man 

virkelig faldt i klik med, ikke.
N: Jeg tror at behovet er, i hvert fald mit behov er, at jeg har behov for a være meget alene. Meget 

sådan, det der sociale behov, det bliver dækket vældigt meget på arbejdet fordi det er mennesker 
jeg arbejder, arbejder sammen med, ikke. Men om jeg får nye venner, det tror jeg jeg gør. Jeg 
har lige flyttet ud i en ny haveforening og jeg synes det kunne være dejlig at lære nogen at 
kende derude. Men jeg har ikke lyst til at sådan... Altså, veninder har betyder utrolig meget for 
mig. Og der har jeg selvfølgelig... jeg ser jo ikke...der er masser jeg ikke ser mere. Dels er jeg  
flyttet nogen gange hvor jeg sådan har lagt netværket bag mig. Og så ændret meget på mit liv 
nogen gange og det gør jo også at  relationerne ændrer sig. Og så har det været alle de der 
kærester. Jeg har haft rigtig mange kærester da jeg var helt ung og så har jeg levet i det samme 
forhold i 20 år, som jeg ikke lever i mere. Sådan noget med et nyt kæresteforhold, det ligger mig 
så fjernt. Altså det er ligesom jeg tænker: ”der har jeg været, og brugt rigtig rigtig meget energi”. 
Og det har været fint og det har været hamrer hårdt, og nu nyder jeg af at være mig selv. Og det 
er sikkert også noget aldersmæssigt, ikke. Så ..men relationerne er helt klart anderledes. 

L: Men i hvert fald for mig, der har det også, det du siger, jeg har mere fornøjelse af at være alene. 
Jeg har meget mere fornøjelse af at se en skov når jeg er alene eller være på en strand når jeg er 
alene, svømme helt alene, eller... Det er ikke så meget se mig, se mig nu prøv at se mig nu. Det  
er rigtig meget at verden jeg er en del af. Jeg kan sidde på den her bænk i timer og kikke udover  
vandet. Det er... nogen gange når børnene var små og jeg bare sad på en bænk på legepladsen, 
jeg kedede mig simpelthen rigtig meget.
(de griner).

N: Ja, hvad var det kedeligt. Den ene sandkage efter den anden.
(de griner)

N: Du må have nogen børnebørn hvis ikke du har det. 
L: Det har jeg ikke. Jeg føler egentlig aldrig jeg kommer til at blive den rette bedstemor. Der er 

sikkert en eller anden bedstefar der vil have den rolle...
N: Ska vi fortsætte?

• Hvad er seksualitet for dig? Hvordan har det forandrets?
A: Jaaa... Der vil jeg sige der er jeg er jo i overgangsalderen og da forandrer ens seksualitet sig. Jeg 

har ikke haft så meget lyst og har været enormt tør og har faktisk været nødt til at få nogen 
hormoner for det. Fordi jeg faktisk gerne vil have en seksualitet. Det har været svært, ikke at 
ville. At jeg så ikke har lige så meget lyst lige for øjeblikket, jamen det tror jeg, det handler om 
forandring i min krop, at få hedeturer. Men jeg forestiller mig at min seksualitet kommer op og 
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kører igen. Jeg forestiller mig også at man sagtens kan have en seksualitet som gammel. Også 
ældre end os. Det håber jeg. Men for mig har det været svært at den har forandret sig og blevet  
til næsten ingenting.

N: Det husker jeg også der jeg var i overgangsalderen at det var meget på den måde. Ja, men det er 
ikke noget... Altså seksualitet fylder ikke særlig meget for mig på nuværende tidspunkt. Nej, og 
det ville det sikkert have gjort hvis jeg havde fortsat i det forhold eller hvis jeg var kommet ind i 
et nyt forhold eller noget. Men nu er det ikke noget jeg savner overhovedet.

A: Det kender jeg godt når jeg var alene, eller jeg boede alene med min datter. Der havde jeg også 
en lang periode hvor seksualitet faktisk ikke betød særlig noget. Sjovt nok synes jeg at man i 
perioder kan skrue helt ned for det. Altså hvis man ikke har en mand eller er forelsket eller noget 
andet. Så var det kun sådan rent sporadisk man skulle ud og mærke at man havde en seksuel  
tiltrækningskraft. Så følgelig har man en seksualitet. Jeg ved ikke om det er større som yngre 
end i vores alder. Det har jeg svært ved at vurdere.

L: Jeg synes da bestemt at... altså jeg kan godt huske, eller forestille mig selv sige det samme som 
dig, at jeg tror at det kun er overgangsalderen der var årsag. Men når jeg tænker tilbage så er det 
faktisk overgangsalderen der for mig har været, altså ligesom, den sidste gang hvor jeg ikke 
skulle  tage  mig  sammen til  at  ville  bevare  min  seksualitet.  Da jeg var  yngre  havde jeg  et  
seksualitet behov jeg skulle dække, jeg insisterede på at få dækket. Det er jo ligesom sult. Nu 
har jeg det sådan lidt: jeg ved godt at jeg synes det er dejlig, det er ikke noget der betyder rigtig  
noget. Jeg tager mig lidt sammen fordi så, ja. Der er så mange ting der er dejlige, men jeg kunne 
lige så godt sidde på den der bænk. Havudsigt betyder faktisk lige så meget for mig som sex. 
Jeg tror hvis jeg skulle vælge mellem aldrig mere at kunne sidde på den der bænk mere og se det 
landskab og så aldrig mer få sex så ville jeg vælge aldrig mere sex.
(de griner)

L: Men det behøver I jo ikke fortælle vidt og bredt. 
A: Nej, vi fortæller det ikke for nogen.
L: Nej. Det er ikke et behov som presser sig på. Det er det altså ikke. Nydelse det ligger nogen helt 

andre steder.
N: Ja, ja, det er meget præcist sagt, faktisk.

N: Men, altså jeg kan stadigvæk godt lige at tage noget lækkert undertøj og sådan. Men jeg gør det 
jo ikke fordi jeg skal ud og skore men jeg gør det fordi jeg godt kan lige tanken om at jeg har  
noget lækkert undertøj på. Og det er jo en del af noget seksuelt eller hvad man skal sige, altså, 
så på den måde.

A: Det har vel også noget at gøre med at man kan lige sin krop, ikke. Det er vel derfor vi dyrker  
motion og holder os i gang.

L: Det synes jeg ikke. Det er ligesom den glæde i sig selv at bevæge sig f.eks. At mærke at det er  
iskoldt,  hvis  man  går  i  vandet  og  man  kan mærke....  Altså  det  er  ikke  nytteværdien  i  den 
fornøjelse  den  tænker  jeg  så  meget…  Bevægelse  er  faktisk  et  helt   almenligt  behov  for 
tilfredsstillelse for mig. Det er ikke noget jeg gør for at få et eller andet kryds i kommunens 
kalender.

A: Det er heller ikke noget jeg gør for at... Jeg også godt lide at bevæge sig.
L: I den kommune hvor jeg arbejder har vi sådan en sundhedssamtaler og sådan noget, ikke. Og jeg 

tænker at det er sådan lidt ligesom at medarbejderen får sådan en smiley der. Altså sådan: ja, du 
kan godt gå videre på den måde der.

N: Spørger de en også om seksualitet.
L: Nej det, jeg har aldrig gået til det, men det er blodtryk og sukkersyge og sådan. Ligesom de 

kommer for ens skyld. Jeg tænker det er en smiley-ordning for medarbejderne, det har jeg ikke 
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lyst til at udsætte mig for. Det er da heller ikke rart at være syg. Jeg går til lægen hvis jeg føler  
mig syg.

N: Ska vi gå videre? Vi havde ikke så meget at sige om seksualitet.
K: Lad os springe den næste over og tage næste igen.

• Iris Marion Young diskuterer også forskelle i at opleve sin egen krop som et 
subjekt eller et objekt (eller begge dele samtidig). Et subjekt fokuserer på at 
gøre og et objekt på at være. Hvad tænker du om det?

L: Kvindebevægelsen har jo kritiseret meget at kvinder er subjekt. Altså er et subjekt for andres 
nydelse, et subjekt for andres beslutninger og at man interesserer sig for om andre kan lige en.  
”Hold kæft og var smuk”- agtig, ikke. Men jeg har aldrig rigtig på den måde, altså personligt har 
jeg ikke følt mig ramt så meget af den der subjektgørelse.

K: Er det ikke objekt du tænker på?
L: Nå ja, objektgørelse, ikke. ….. i mitt eget liv at jeg synes at jeg var med i noget som de andre...  

(A:s telefon ringer) jeg gjorde det ikke for de andres skyld. Men… man har vel altid en del af 
begge dele.

A: Ja, det tror jeg. (A:s telefon piper)
L: Så, der kom der en besked i stedet for.
K: ”Tag nu telefonen” står det.
N: Men man er vel mere, ah det ved jeg ikke... Om man er mere, betragter sig mere som et objekt, 

det... da man var yngre end man gør... Jeg kan jo kun svare for mig selv. Der var det da enormt 
vigtig at andre synes jeg var dejlig eller veninderne syntes jeg var smart. Få anerkendelse på sit 
udseende eller sådan noget. Nu handler det mere om velvære. Hvad jeg selv synes der er rart at 
have på og hvordan jeg har det og sådan nogen ting, ikke?

L: Men jeg tænker om jag i virkeligheden kan huske det sådan. Fordi jeg har altid levet med en...  
krav til mig selv om at jeg skulle ikke være nogen objekt for nogen andre. Det var mig selv der 
var Herre, eller Frue, i mit eget liv. Men det er ikke sikkert jeg har gjort det. Man har et ideal om 
hvordan det ville være godt man var. Eller, altså, superkvinderne er sådan her eller sådan et eller 
andet, ikke. Men om jeg har det sådan i virkeligheden, det er svært at vide. Man lever på sine 
egne forhåbninger.

A: Jeg synes det er svært at sige. Jeg har ikke noget imod at folk siger at ”dit hår sidder pænt” eller  
”det er en flot kjole du har på”. Så ved jeg ikke, jeg synes da ikke det er derfor jeg tager noget  
tøj på. Jeg synes da også at jeg selv vælger det der er dejlig. Jeg synes ikke selv jeg gør det for 
at behage andre. Det er jo ikke derfor jeg tager pænt tøj på. Det er også for min egen skyld, ikke, 
altså...

K: Det handler vel også en bevidsthed om at f.eks. de kvinder vi ser i reklame eller i blade, så er der 
mange billeder af kvinder og i mandeblad er det også mange billeder af kvinder. På den måde så 
lærer vi jo os at vi bliver kikkede på. Så det er ikke et valg jeg kan... jeg kan så vælge at gå imod 
det og sige at det skal jeg ikke, men...

A: Ja, man bliver vel også påvirket af det.
K: Og man bliver også påvirkede af andre ting der er imod det. Men det jeg tænker lidt på er om 

der er nogen, hvis man prøver at være et subjekt og alligevel bliver, kan mærke at man er et  
objekt. De der kamper man kan have i sig selv. Det kan man jo ikke bestemme over. Lidt når du  
siger at du har tænkt at du ikke ville være et objekt, men hvorfor har du tænkt det? Måske fordi 
du har været med i en kvindebevægelse som har gjort dig bevidst over det. Men måske også 
fordi di kunne mærke at det var der og du blev nødt til at... Fordi hvis den ikke, så var det måske 
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ikke en kamp for dig? Hvis den ikke var der...
A: Det er noget man ska forsvare sig imod hele tiden.
K: Ja.
L: Inde i min egen forestillingsverden så tror jeg at jeg blander det sammen med klient. Altså hvis  

jeg forestiller hvad der ville være skrækkeligt, så ville det være at være på alderdomshjem eller 
en af de bistandsklienter som jeg selv er sammen med. Altså, hvor at der er så mange regler de 
hele tiden de bliver straffet hvis ikke de følger og bliver set ned på i samfundet fordi der hele  
tiden er tale om at alle kan finde sig et arbejde hvis man virkelig ville det. På den måde at man  
er klient og objekt, det er jo ikke det samme. Men når jeg sidder og ser på sætningen så ligesom 
så...  Hvis man var en gammel dame som de kom og stillede smurte mader ud foran,  sådan 
ligesom: ”spis, det er din forkost” så skal du bare gøre hvad der bliver sagt. En beboer, en klient, 
en et eller andet som alle de andre koster rundt med. Det synes jeg, det er en hård skæbne at  
tænke sig. 

N: Men er det ikke mest i relation til køn, at det er tænkt det her, eller?
K: altså... ehmmm... jo, det er det, ja.
L: Men forestil dig du lever på et plejehjem og så bare er et objekt som bør vaskes nu, ikke.
A: Det er jo en skrækkeligt tanke.
L: Så kan det godt være at det går de der et eller andet antal år som du er glemt at blive vasket...
N: Ja. Eller hvis man går hende og bliver syg, ikke, altså...
K: Klokken er syv så jeg ved ikke om det er nogen der ligesom skal gå.
A: Jo, jeg skulle meget gerne gå.
N: Ska vi ikke tage det sidste?
L: Jo, lad os tage det sidste.

• Hvad gav filmen dig for tanker og associationer?
N: Jeg blev faktisk overrasket over at han var en del af hendes liv endnu. Det synes jeg var så fint. 

Så tænkte jeg selv på at, jeg savner ikke at være i et parforhold men nogen gange kan jeg godt  
være ked af ikke at skulle blive gammel med et menneske som jeg kender rigtig godt. Det synes 
jeg er et savn, at tænke på det. Det der med at holde i hånden eller passe på hinanden eller lave  
te eller kaffe til hinanden eller den der omsorg der kan være i det. Det fik filmen mig til at tænke 
på.

L: Jeg associerede også straks at hun var en kvinde der var alene fordi det er de fleste kvinder når 
de bliver ældre.  Ligesom at her sidder hun og tænker på sin ungdom, hvordan det var og at det 
var dejlig.  Men at manden var der endnu. Gud – nej er han ikke død for længst.
(de griner)

A: Det synes jeg også var så fint at se.
L: Det i virkeligheden, det historien fortæller, det er jo at hun stadigvæk har en seksualitet.
A: Ja, det synes jeg, så kan man sige... Det med at kunne røre og føle. Vi snakkede også lidt om det 

før , jeg sa jeg synes gamle mennesker, der har alle de der rynker og sådan noget, er så smukke. 
Det der med at man kan se at de har levet et langt liv. Det var sådan det første jeg tænkte når jeg 
så den.

L: Nu kan jeg huske for mange år siden der var der scener fra et ægteskab. En lang serie med, 
Bergman serie med, den kender du sikkert også. Hvor at der er to som gennemgår alle de der 
scener som der altid vil være nogen der kender. Den ens kæreste og den andens kæreste og... Så 
her for to-tre år siden var der så markant at de to sidste, hvor de to skuespiller også er blevet  
gamle. Og så udspiller det sig endnu, den aller aller aller sidste scene fra det ægteskab der. Den 
kom så igen på svensk fjernsyn, jeg har senere hende lånt den på biblioteket. Jeg synes der er 
sjelden man ser gamle skuespiller. Der viser noget om hvordan det er at være gammel og ”nu 
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ska du altså se mig lidt igen, fortælle mig hvordan det var dengang”.
N: Og så tænkte jeg på at der har været så mange fine svenske filme. Og det er faktisk længe siden 

jeg har set det. Jeg synes svenskerne har været rigtig gode til at lave gode film, og det kom jeg 
til at tænke på når jeg så den.

K: Den her var så norsk.
N: Det tænkte jeg... det tænkte jeg slet ikke over.
K: Jeg tror vi afslutter.

Jeg takker og vi afslutter interviewet.
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