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Livet som 60+er, har mange navne, den 3. alder, 3.
akt, senioralderen og hvad der ellers findes af be
tegnelser for denne fase af livet, hvor vi bliver
arbejdsfri, når vi er 61,3 år, hvis vi forholder os til
gennemsnitstallet for afslutningen af denne akti
vitet, som for de fleste mennesker har fyldt rigtig
meget i deres liv.

For at få en god 3. alder, en god 3. akt, er
jeg nødt til at forstå, hvad de to første aldre, de to
første akter, har handlet om:

Hvad har været karakteristisk for dem,
hvem har jeg tilbragt dem med, hvor har de ført
mig hen, hvorledes har de været med til at skabe
den person, som jeg er i dag, og hvorfor er det ble
vet sådan?

For at kunne beslutte, hvor jeg vil hen i mit
liv nu, i hvilken retning jeg vil bevæge mig, er jeg
nødt til at forstå, hvor jeg kommer fra, hvad jeg er
rundet af, og hvordan og hvorfor jeg er blevet til
den, jeg er.

Hvis jeg ikke har denne forståelse og
indsigt, vil jeg være som en skib, der sejler for
målsløst på havet, uden at vide, hvor det kommer
fra, og hvor det er på vej hen, og uden at vide,
hvor det har været tidligere.
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Hvad kan jeg lære af det liv, som jeg har levet
hidtil, og hvad kan jeg bruge denne lærdom, disse
indsigter og erfaringer til, i mit fremtidige liv?

Det er disse spørgsmål, som jeg skal forhol
de mig til, når jeg står på tærsklen til den 3. alder
og skal tage bestik af, i hvilken retning, jeg vil
bevæge mig.

Hvad vil jeg bruge denne fase af mit liv til?
Hvorfor vil jeg netop det? Hvem vil jeg

have med? Hvor vil jeg hen? Hvordan skal det
foregå? Hvorledes skal jeg gribe det an?

Der er med andre ord tale om et alt
afgørende eksistentielt møde med mig selv, hvor
jeg må lytte til den indre stemme, som altid har
været der, men som jeg måske ikke har givet så
meget plads. Men nu ved jeg instinktivt, at jeg er
nødt til at lytte til den, for jeg hører den hviske:

Jeg vil ikke dø uden at vide, hvem jeg er.
Derfor er opgaven og udfordringen nu,

mere end nogensinde før i mit liv, at blive den, jeg
er.

I den proces kan jeg være nødt til at give
slip på de forestillinger, forventninger og drøm
me, som jeg har haft til livet som 60+er.

Netop for at kunne acceptere livet, og tage
det ind og på mig, som det er nu – forhåbentligt
helt anderledes, end jeg havde forventet og fore
stillet mig, hvilken uventet gave så sent i livet.
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Kan man sige noget generelt om det at blive 60 år,
om det at være en 60+er, kan man komme med
nogle almenheder i den forbindelse?

Ja, det er jeg sikker på, at man kan, for selv
om vi lever i en tid, hvor individet står i centrum,
og vi som individer bruger megen tid på netop at
ville være individuelle og anderledes i forhold til
alle andre, så er vi ikke desto mindre meget ens
under overfladen, når det kommer til stykket.

Jeg er ikke forsker eller akademisk skolet, ligesom
jeg heller ikke er psykolog, psykoterapeut eller
coach, så dette er ikke en fagbog i klassisk for
stand. Jeg er en forfatter, som altid har været op
taget af at forholde mig til de faser i livet, som jeg
befinder mig i.

Min erfaring siger mig nemlig, at hver fase
i livet, hver alder, har sine egne tematikker og
problematikker. Derfor består denne bog af tan
ker, overvejelser og refleksioner – samt spørgs
mål, som jeg har været ude i verden for at få svar
på hos forskellige mennesker.

Aldersbegrebet er under voldsom
forandring i disse år, hvilket er særdeles positivt.
Men jeg synes nu alligevel, at der en del forkram
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pet og forskruet retorik i den omtale, der er af ti
dens 60+ere, hvor ”man” har travlt med at sige, at
vi har en adfærd, som før i tiden tilhørte de 50
årige og så fremdeles. Altså dette, at vi har en
adfærd, som er 10 år yngre end vores biologiske
alder. Ja, jeg har endda læst, at nogen mener, at
60+erne er de ny 40 ere, hvilket er decideret mis
visende.

For mig at se er hele denne diskussion om,
at vi har en anden alder, end den vi vitterligt har,
et udtryk for, at medierne og samfundet har et
voldsom efterslæb i forhold til den måde, som vi
opfatter alder på.

Det er som om at ”man”, når der diskute
res 60+ere, forholder sig til nogle forældede og
stereotype billeder og opfattelser, som hører nogle
meget ”gamle” 60+ generationer til. Det til trods
for, at 60+ere forholdsvis længe har sprængt disse
stereotyper og har udvidet og nuanceret opfattel
sen af, hvordan en 60+er er. Så for mig at se er det
ikke 60+erne, som er blevet ”yngre”, men et
efterslæb i mediernes og samfundets opfattelse af,
hvad en 60+er er, kan og må, som alt for længe
har spærret for at se 60+erne, som vi vitterligt er.

Men al forandring til trods, så erfarer vi
60+ere dagligt, at vi har en helt anden krop, end vi
havde for bare ti år siden. Ligesom vi også, hvis vi
skal være helt ærlige, oplever livet helt, helt
anderledes, end da vi var 50 år, ja, 55 år.
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Samt det helt centrale: Hvad med de psykolo
giske og psykiske, mentale og følelsesmæssige,
spirituelle og åndelige processer, der kræver
deres, og i allerhøjeste grad er knyttet til den
biologiske alder, som vi har som 60+ere?

Det undrer mig derfor, at medierne, og til en vis
grad også os selv, har så travlt med at skabe en
historie om, at alder ikke eksisterer.

Hvorfor har vi travlt med at skabe dette
selvbedrag?

Hvorfor er det blevet sådan, at det næsten
er kontroversielt, at alder eksisterer, når vi passe
rer 60 år?

Er det fordi, at det irriterer og provokerer
at blive mindet om, at vi bliver ældre, fordi vi
lever i et ungdomsfikseret samfund, hvor det at
blive ældre efterhånden er stærkt tabuiseret?

Er vi i gang med at skabe denne kliche
om, at alder ikke eksisterer, fordi den minder os
alle om, for nu at formulere det eksistentielt
dramatisk, at vi alle skal dø – en dag?

Mit ærinde med denne bog er at forsøge at
indkredse alt det, som ikke handler om økonomi
og det almene fysiske forfald, nemlig de psykolo
giske, mentale og følelsesmæssige processer, som
kommer til udtryk i livet som 60+er.
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Det er nemlig her, at der er guld at finde for det
grå guld, som vi benævnes, når der skal sælges
rejser og oplevelser til os, som handler om at leve
det såkaldte gode liv

Men for mig at se må denne udvendige
side af livet, som ikke er det samme som at påstå,
at den er overfladisk, kombineres med en indre
rejse, en personlig udvikling og modning som
menneske, hvis man vil ældes med værdighed og
ynde på både det indre og ydre plan.

Hvis man ikke som 60+er lever et liv, som
udfolder sig på disse to ben, tror jeg, at der er stor
sandsynlighed for, at man brænder ud, fordi man
brænder inde med for meget.

Man skal voksne ind i sin alder og tage den
på sig – fælden er at undvige den og blive en al
dersflygtning i sit eget liv.

Til sidst, angående bogens typografi:
Jeg bryder mig ikke om at læse bøger, hvor

typografien er så lille og gnidret, at jeg næsten
ikke kan læse teksten, selv med briller på.

Derfor er bogens tekst gjort 60+ bruger
venlig og sat med 12 punkt.

God læsning.
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1

HVILKEN HISTORIE
FORTÆLLER DU OM DIG SELV?

Der er mange måder at fortælle en historie på, det
kommer alt sammen an på, hvad du vil fortælle,
og hvorfor du vælger at fortælle lige netop det om
dig selv og dit liv, ligesom det også afhænger af,
hvem du fortæller historien til, og hvor det
foregår; i hvilken situation befinder du dig, og
hvem er du sammen med?

Man siger ofte, at historien om et menneskes liv,
er den historie, som det vælger at fortælle om sig
selv og sit liv. Det kan lyde lidt overfladisk og
populistisk, men ikke desto mindre, synes jeg, at
der gemmer sig en sandhed bag dette forslidte
udtryk.

Er der noget, livet har lært mig, så er det, at
alle mennesker bærer rundt på en historie om sig
selv, som for netop dette menneske, vil være en
dramatisk historie fyldt med smerte og glæde,
medgang og modgang, sorg og fryd, udfordringer
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og kampe, sejre og nederlag, vrede og tilgivelse,
og hvad der ellers findes af store følelser i livet.

Følelser, oplevelser og erfaringer, som alle
mennesker, som fylder tres år eller befinder sig i
tresserne, kender til og har erfaret på egen krop
og sind.

Man kan ikke berette en fortælling ordentligt og
redeligt, hvis den ikke sættes ind i en kontekst, i
en historisk sammenhæng, og det gælder således
også den historie, som jeg fortæller om mig selv
og mit liv som 60+er. Det er 2011, hvilket betyder,
at de 60+ere, som lever netop nu, er født mellem
1941 1951.

Det er en interessant tidsperiode, fordi be
gyndelsen af den udspiller sig under 2. ver
denskrig, hvilket betyder, at der findes to slags
60+ere i den nuværende 60+generation, nemlig
dem, der er født under 2. verdenskrig, og så alle
os andre, der er født i sidste halvdel af 1941 51
årtiet, og således ikke har oplevet 2. verdenskrig
og den knaphed på varer, som de ”ældre” 60+ere,
har oplevet som børn.

En af klicheerne omkring den nuværende
60+generation er, at det er herfra, at de såkaldte
68 ere kommer, og det er da også rigtigt. Men det
er værd at bemærke er, at langt fra alle i den nu
værende 60+generation er bærere af det, som er
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karakteristisk for 68 erne, nemlig det antiautori
tære oprør og opgør med samfundets autoriteter.

For mig at se er 60+generationen derfor
knækket over på midten, så de ”ældre” 60+ere ik
ke er bærere af dette opgør, som rent musikalsk
kommer til udtryk ved, at de ”ældre” 60+erne
voksede op med Tommy Steele, Bill Haley, Ricky
Nilsson, Little Richard, Fats Domino og Elvis
Presley, mens vi andre voksede op med The
Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, Jefferson
Airplane, The Doors og The Who og hvad de el
lers hed, som var en del af den gryderet, som går
under betegnelsen ungdomsoprøret, hippietiden
og det antiautoritære oprør.

Hvor Bill Haley og Elvis Presley var en
slags forløbere for ungdomsoprøret, tænk bare på
Elvis Presleys epokegørende og frigørende rul
med hofterne og den fanden i voldske kropslig
hed og seksualitet, som var knyttet til den da er
The Beatles, The Rolling Stones og The Animals
og alle de andre beatgrupper bærere af og udtryk
for det, som var i støbeskeen hos Elvis Presley og
de andre.

Men hvor Elvis Presley var ”gud” i slutnin
gen af 50 erne og begyndelsen af 60 erne, så var
han allerede patetisk og pinlig hos os ”unge”
60+ere i slutningen af 1960 erne, fordi vi oplevede,
at han hørte en anden generation til, ja, næsten
vores forældres generation.
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En anden afgørende forskel på ”ældre” og ”yng
re” 60+ere er, at mens de ”ældre” 60+ere voksede
op med vareknaphed, sparsommelighed og ratio
neringsmærker, da er vi andre vokset op i et for
bruger og mærkevareorienteret samfund med en
udpræget konsumkultur.

Med fare for at provokere de ”ældre”
60+ere, så tror jeg også, at der gør sig den forskel
gældende, at vi ”yngre” 60+ere, som en konse
kvens af ungdomsoprøret, hippietiden og det
antiautoritære oprør, er vokset op med den til
gang til tilværelsen, at det er tilladt at eksperimen
tere og bryde rammer og sætte spørgsmålstegn
ved autoriteter.

Hvor jeg bilder mig ind, at de ”ældre”
60+ere ikke har den samme legende og eksperi
menterende tilgang til livet, hvor vi ikke går så
meget op i, hvad vi må og ikke må, hvad vi kan
og ikke kan, og hvor vi i det hele taget tager det
afslappet, når det gælder sociale normer, dogmer
og vedtagelser.

Det interessante er, at denne forskel mellem
”yngre” og ”ældre” 60+ere, eksisterer den dag i
dag, hvor den stadig deler den nuværende 60+ ge
neration i to dele. Men verden er ikke enten eller,
men både og, så måske tager jeg fejl.

Uanset hvad, så er den nuværende 60+
generation, som alle tidligere 60+generationer,
præget af den tid, som vi er født ind i, og det er
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således også med til at præge den fortælling, som
vi beretter om os selv.

Så derfor, hvilken historier vælger du at
berette om dig selv? Er det historien om en
vinder? Eller en taber. En fighter? En som har haft
megen modgang i livet? Eller det stik modsatte?
En som har forvaltet sine kort på hånden godt?

Eller er det historien om en, som har været
dårlig til at vælge på livets vej og derfor alt for of
te er endt i ukomfortable situationer og sammen
hænge?

Er det historien om en, som har overgået
sit udgangspunkt med medbragt arvemasse og
social baggrund?

Eller er den måde, som du vælger at for
tælle din historie på grå og trist?

Er det historien om nøjsomhed, sparsom
melighed og knaphed?

Eller er din fortælling farverig og drama
tisk?

Er det historien om grænseoverskridende
eksperimenter?

Er det historien om forbrug og ødselhed?
Eller?

Der er mange måder at fortælle den samme
historie på; hvilken måde har du valgt?

Hvad fortæller det om dig som person?

21
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2

DU HOLDER DIG GODT

En sætning jeg hører oftere og oftere blandt
jævnaldrende: Et godt helbred er det vigtigste af
alt. En utænkelig sætning for bare få år siden.

Noget nyt er også, at jeg nu holder mig
godt – frem for bare at se godt ud.

Det interessante ved at blive en 60+er, er,
når man enten er blevet efterlønner eller pensio
neret, at den status, man hidtil har fået via sit ar
bejde, i et nu er væk. På den måde er man som
menneske tilbage i barndommen, hvor man bare
var sig selv, og man var nødt til at tro på og have
tillid til, at det, at jeg bare er mig, er nok.

Er godt nok.
Udseendet begynder også at spille en

mindre og mindre rolle, så det er med andre ord
på tide at sætte de indre værdier mere i spil – på
spil.

Når man bliver 60 år og glider ind i 60+ge
nerationen, gælder det for begge køn, at vi har
levet sådan cirka ¾ af vores liv, altså 75 %, hvilket
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betyder, at der kun er sådan cirka ¼ af livet til
bage, altså 25 %.

Det er ikke specielt lang tid, så derfor må et
af de centrale spørgsmål til livet nu være:

Lever jeg det liv, jeg ønsker at leve?
Har jeg det liv, jeg ønsker?

De fleste 60+ere tilhører middelklassen og har så
ledes i denne fase af livet et rimeligt godt mate
rielt liv med en rimelig god økonomi.

Der er altså ingen nævneværdige økonomi
ske problemer, i hvert fald kun af luksuriøs art,
skal vi købe lejlighed i Berlin; eller skal vi tage på
cruise til Antarktis, som vi har snakket om så
længe; eller er det nu, at vi skal tage til Galapa
gos?

Materielle goder er der som regel også
rigeligt af, designer møbler, god kunst på væggen
og dyre fladskærme på væggen.

Alligevel synes jeg, at overraskende mange 60+ere
ikke virker specielt tilfredse med deres liv. Der er
ikke den store glæde og begejstring – livslyst. Der
er ikke meget taknemmelighed og tilfredshed at
spore rundt omkring. Smilene er fedtede få, og
der er forbavsende mange 60+kvinder med ”høn
serøve” og lige så forbavsende mange 60+mænd
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med surmulende mundvige, som er vendt foru
rettet nedad.

Jeg lægger også mærke til, at overraskende
mange kvinder ikke virker til at have det rigtigt
godt. De har i stedet problemer med stress og ud
brændthed og alle mulige udefinerlige symp
tomer på mistrivsel, som det er svært at sætte en
konkret finger på, for udadtil lever de et kom
fortabelt liv uden økonomiske og materielle pro
blemer.

Men måske er problemet netop, at de nu
har alt det, som de materielt har stræbt efter livet
igennem, og alligevel er de ikke rigtig tilfredse,
måske fordi der ikke længere er noget at kæmpe
for, at gå op i.

Noget som føles nødvendigt.
I stedet oplever de måske i stedet, at livet

bliver mere og mere tomt og indholdsløst, og må
ske også kærlighedsløst.

Med det resultat til følge, at en tristhed, en
melankoli, måske endda en depression, indfinder
sig:

Er livet bare det?

Er livet bare dette, og intet andet!

24
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3

KONEDE KVINDER
OG PINGVINMÆND

Det er tydeligt, at der sker noget med de fleste
mennesker, når de runder de tres. Mange begyn
der bogstavelig talt at gråne, håret bliver gråt og
nogen, især rygerne, begynder at få denne helt
specielle grålige elefantagtige teint, og så begyn
der tyngdekraften også at sætte ind, trækkene
bliver tungere.

Det hele begynder at hænge, lidt mere,
ansigtstrækkene og maven, der kommer noget
vamset over de fleste af os, for nogens vedkom
mende noget dejagtigt, som er de brød, der er i
gang med at hæve.

De fleste af os rykker udseendemæssigt en
liga op, og ligner nu definitivt nogen, der har vo
res storhedstid bag os, og nogen ser ligefrem æld
re ud, end deres biologiske alder.

Alderen, livets spor, sætter sig med andre
ord igennem i denne fase af livet.
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Kvinderne ser generelt mere konede ud, selv om
de gør deres bedste for at skjule det bag dyrt
mærkevaretøj og en ”naturlig” make up, og mæn
dene begynder at se lidt mere pingvinagtige ud,
maven vokser, og det prøver vi så at skjule bag en
skrævende, bag overbøjet stilling, mens vi for
søger at se betydningsfulde af.

Så, ja, nogen bliver smukkere med alderen,
som en smuk antikvitet, som er brugt og slidt på
den gode måde og nogen gør det ikke, og jeg
synes, at det bliver tydeligere med alderen, hvor
dan folk har levet deres liv, man ser det i deres
ansigt og krop.

De ydre forandringer slår også igennem på det
indre plan. Jeg har gjort den iagttagelse, som må
ske står i modsætning til det billede, som medi
erne forsøger at iscenesætte af 60+erne, som evigt
aktive, vitale og udadvendte, hvad der selv
følgelig også er nogle, der er; nemlig at luften
begynder at gå ud af ballonen hos mange, når de
glider ind i 60 erne.

De mister en bestemt form for vitalitet og
potens, og når jeg skriver ”de”, så mener jeg nok
først og fremmest ”mænd”. Man kan også sige det
på den måde, at de visner, at de stivner.

Det er et af de spørgsmål, som jeg har
tænkt mig at snakke med de ”eksperter” om, som
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jeg har lavet en aftale med i forbindelse med
denne bog:

Går mænd mere i stå end kvinder, når de
bliver 60+ere? Hvis ja, hvorfor det?

Det er helt tydeligt, at vi som 60+ere, befinder os
på den anden side af bakkens top, og at det nu,
symbolsk og bogstavelig talt, begynder at gå
hurtigere ned ad bakke. Selv om der stadig, med
mindre man er blevet efterlønner, er nogle år til,
vi skal pensioneres, er vi allerede mentalt set i
fuld gang med at forberede og indstille os på situ
ationen.

Derfor tales der også en del om pensions
ordninger, når man er sammen med sine
jævnaldrende. Hvordan man har sikret sig rent
økonomisk, og man bruger megen tid på at forsik
re hinanden om, at det nok skal gå, og at vi sidder
på den grønne gren.

En 65 årig mand vil i gennemsnit have 16,5
år og en 65 årig kvinde vil i gennemsnit have 19,3
år tilbage at leve i, ifølge Statistikbanken, Dan
marks Statistik, og det store spørgsmål er selvføl
gelig:

Hvad vil jeg bruge disse sidste år af mit liv til?

Børnene er for længst fløjet fra reden, de fleste af
os har som tidligere nævnt en rimelig god øko
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nomi, og vi bor som regel også et udmærket sted,
og selv om de fleste af os døjer med et eller andet
fysisk, så ser det ikke helt skidt ud, endnu, og det
store spørgsmål er derfor:

Hvad vil jeg bruge al denne frihed og alle disse
muligheder til?

Vil jeg fortsætte med at leve, som hidtil?

Eller vil jeg foretage nogen ændringer – nogen
forandringer?
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4

FRIHED ER INDSIGT
I NØDVENDIGHEDEN

Livet består af valg.

Alt i livet handler om at vælge til eller fra.

Når man vælger noget til, vælger man noget fra.
Når man vælger noget fra, så åbner man mulig
heden for at finde en ny dør, som man ikke vidste
eksisterede.

For mange år siden læste jeg et sted, jeg
kan ikke huske hvor, at frihed er indsigt i
nødvendigheden. Jeg forstod ikke umiddelbart
meningen og dybden af udsagnet, men jeg var
ikke i tvivl om, at det var rigtigt.

Det interessante spørgsmål i den forbin
delse er:

Hvad er nødvendigheden?
Hvad vil det sige, at noget er nødvendigt?
Hvad er det nødvendigt at gøre?
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For mig er det nødvendige lig med noget, som er
uomgængeligt og essentielt. Altså noget, som jeg
ikke kan komme udenom.

Tag kun det nødvendigste med.
Sig kun det, der er nødvendigt.
Gør kun det, der er nødvendigt.

Altså det centrale, det som behøves og intet mere.

Når man er yngre kan det unødvendige netop ses
som et udtryk for rigdom, luksus, overdådighed
og livsfylde, fordi man er på vej i livet og er i færd
med at vise sig selv og omverden, hvem man er.

Men i livet efter de tres vil mange af os
være mætte af det materielle liv. Fordi vi ved,
hvad det indebærer, og hvad det ikke indebærer.

Hvad det koster, og hvad det ikke koster.
Hvad det har at give, og hvad det ikke har at give
os.

Ved jeg altid, hvad der er nødvendigt?

Det tror jeg ikke, at jeg gør. Især ikke, når jeg er
ung og yngre. Et af biprodukterne af den destil
lationsproces, som en forandring i livet giver, vil
ofte være, at jeg bliver bedre i stand til at mærke,
hvad der er nødvendigt, og hvad der absolut ikke
er det:
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