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DK´S BREDESTE SORTIMENT 
AF EL-KABINESCOOTERE

• Må køres uden kørekort, 
 man skal blot være over 18 år
• Rækkevidde på 70 km på en opladning
• Max. hastighed op til 30 km/t.
• Store døre gør ind- og udstigning nem
• Høj kvalitet og stor komfort

Brugte fra 24.900,-
Priseksempel Pyton 49.900,-

BOOK EN GRATIS PRØVETUR PÅ

Tlf. 69 69 00 48

CLIMACAR.DK

NYE MODELLER
RING OG HØR MERE

• Rækkevidde på 70 km på en opladning

• Store døre gør ind- og udstigning nem

Priseksempel Pyton 49.900,-

AF BIRGIT MEISTER
seniorliv@k.dk

Hele Danmark 
kom til at tale 
om sygdom-
men demens i 
nogle dage. Og 
det skyldtes 

naturligvis kongehusets 
pressemeddelelse om, at 
prins Henrik lider af sygdom-
men.

80.000 danskere og deres 
familier vidste godt, hvad det 
drejede sig om. De havde og 
har sygdommen tæt inde på 
livet. Mange andre drøftede 
den med kolleger, talte om 
den i supermarkedskøen, læ-
ste om den i aviser og blade 
og hørte om den på tv og i ra-
dio.

Mennesker med demens 
har brug for hjælp, og de skal 
behandles bedst muligt. Det 
sker ikke så mange steder, 
for vores plejesektor er kun 
meget langsomt ved at forstå 
og indrette sig på, at stadig 
flere får demens.

Sygeplejerske May Bjerre 
Eiby, der også har en kandi-
datgrad i sygepleje fra Aar-
hus Universitet, var ikke til-
freds med sit fags omhu for 
ældre, og så oplevede hun 
for nogle år siden, at hendes 
far fik demens. 

På nært hold fulgte hun, 
hvordan faderen forandrede 
sig, han kunne ikke længere 
finde ud af tal, hans følel-
sesudbrud var ukontrollere-
de, han havde ingen syg-
domserkendelse. Hans virk-
somhed gik konkurs, inden 
han til sidst kom et halvt års 
tid på plejehjem frem til sin 
død.

Det var smerteligt for May 
Bjerre Eiby at opleve tiden 
på plejehjemmet, hvor hen-
des far blev fraværende, in-
aktiv og ked af det. Hans 
datter kunne se, at han ikke 
fik omhyggelig pleje, og at 
personalet ikke forstod hans 
situation. Der var ingen 
medmenneskelighed og ind-
føling. 

”Det var svært,” siger May 
Bjerre Eiby, ”at være sygeple-
jerske og se ældre blive om-
sorgssvigtet.” Og hun blev 

klar over, at titusinder af 
mennesker med demens le-
ver et uværdigt og menings-
løst liv på plejehjem og i 
hjemmeplejen.

Hun siger: ”Jeg mener ik-
ke, at velfærdssamfundet er 
ondsindet, men man ved ik-
ke, hvad man skal stille op 
med demens.”

Efter faderens død beslutte-
de hun sig for at gøre noget 
ved sagen.

Det var et langt, sejt træk, 
der endte med i februar 2016 
at blive til friplejeboligen 
Dagmarsminde. Den ligger i 
Nordsjælland, og der er plads 
til 10 beboere med demens. 
Syv år og 17 millioner kroner 
skulle der til, før et nedlagt 
snedkeri blev til et spe-
cialindrettet hjem.

”Omsorg er den bedste me-
dicin,” siger May Bjerre Eiby, 
og det har hun også kaldt sin 
bog om plejehjemmet og den 
hverdag og behandling, et lil-
le team giver de demente. Bo-
gen er udkommet i år, og hun 
håber på intet mindre end at 
sætte en revolution i gang 
hen mod en mere human må-
de at se på hjælpen til men-
nesker med demens.

”Man skal sørge for, at be-
boerne beholder livsgnisten, 
og kærlig omsorg er den pri-
mære behandlingsmetode,” 
siger May Bjerre Eiby.

Hun tror ikke på kunstige 
kulisser eller robotter eller 
sløvende medicin, men har 
opbygget en dag med indby-
dende måltider ved smukt 
dækkede borde. Alle beboere 
og ansatte spiser sammen. 

Og dagene byder ellers på 

motion, musik, geder, høns 
og kaniner, et varmtvands-
bassin, en have beplantet 
med duftblomster og nytte-
grøntsager. Der er højtlæs-
ning, tid til hvile og først og 
fremmest et kærligt samvær, 
hvor man godt kan grine ad 
hinanden. 

Pårørende er velkomne når 
som helst. Man ser kun tv om 
aftenen, og May Bjerre Eiby 
tror, at nogenlunde regel-
mæssige sengetider giver den 
bedste nattesøvn.

Arbejdet med beboerne på 
Dagmarsminde tager afsæt i, 
at demens udarter sig helt 
forskelligt fra person til per-
son. May Bjerre Eiby siger, at 
hun og personalet føler an-
svaret for beboernes livsvil-
kår. ”Vi skal skabe glæde hos 
den enkelte i nuet, så han el-
ler hun lever et lykkeligt og 
pragtfuldt liv.”

Hun er med andre ord ikke 
en helt almindelig person. 
Hun var 34 år, da Dagmars-
minde åbnede. Og nu siger 
hun: ”Jeg kunne såmænd 
godt tænke mig endnu en lil-
le omsorgsoase.”

Allermest håber hun, at 
hendes eksempel vil betyde 
noget for andre plejehjem og 
for de kommuner, der skal lø-
se opgaverne med det stigen-
de antal syge. Hun siger, det 
er svært at skaffe det gode 
personale, men også på det 
område tror hun, at de til-
fredse og tillidsfulde beboere 
vil påvirke de bestemmende 
myndigheder.

Og som man kan læse sig 
til, så er hun ikke lige en 
kvinde, der giver op.

 J

Livet skal være værd at leve 
lige til det sidste  
– også med demens
Et specialindrettet plejehjem for demente med en 
ildsjæl i spidsen springer medicinen over og koncentrerer 
sig om omsorg og nærvær. Det er en oase til glæde og 
gavn for syge og pårørende

Klummen
 3 Klummen skrives på skift af tidligere nyheds- og  

informationschef, journalist Lis M. Frederiksen, født i 1943,  
journalist og forfatter Birgit Meister, født i 1942, samt tidligere 
biskop i Aalborg Stift Søren Lodberg Hvas, født i 1940.
 3 Læserne er velkomne til at foreslå emner, som de mener, at 

skribenterne bør tage op. Man kan skrive til  
seniorliv@k.dk eller sende et brev til Kristeligt Dagblad, 
Vimmelskaftet 47, 1161 København K, og mærke  
brevet ”Seniorliv”.

årgang 1917
AF SARA MAARUP THOMSEN
thomsen@k.dk

Da Jenny Kyed Bonde en dag 
var på vej til Brugsen, kom 
hun til at betragte alt det 
skrald, der flød langs stien. 
Dåser, poser og papir.

”Det kunne jeg ikke leve 
med, tænkte jeg. Det endte 
med, at jeg fik kommunen til 
at give mig en tang at samle 
skraldet med. Folk sagde, at 
det kunne jeg da ikke. Men 
jeg tænkte: ’Nu er du 90, det 
er på tide, at du bestemmer 
selv’,” siger hun.

De seneste 10 år har 
100-årige Jenny Kyed Bonde 
samlet skrald i stationsbyen 
Gislinge i Nordvestsjælland. I 
dag er byen pænere, fortæller 
hun. Og hun har fået en følel-
se af formål.

Jenny Kyed Bondes 100-års-
fødseldag i februar i år blev 
fejret med venner og familie, 
to børnebørn og fire oldebørn 
– og så Holbæks borgmester. 
Der var kaffe og kage, som 
Jenny Kyed Bonde selv havde 
bagt, og hun benyttede lejlig-
heden til at fortælle borgme-
steren, at hun de seneste 10 
år har hjulpet ham med at 
holde Gislinges gader rene. 
Han havde før hørt om hende, 
sagde han. Resten af Gislin-
ges beboere kender hende og-
så og genkender hende, når 
hun kommer gående med sin 
tang og sin rollator. Hvor hun 
i begyndelsen blev mødt med 
skepsis, møder hun i dag en 
taknemmelighed, som hun 
næsten ikke forstår.

”Folk er så søde. Når man 
gør noget godt, får man så 
meget godt til gengæld,” si-
ger hun. 

Beslutsomheden, der fik Jen-
ny Kyed Bonde til at ringe til 
kommunen, har hun ikke fra 
fremmede. Da hendes mor 
som 20-årig fik Jenny Kyed 
Bonde på Holbæk Sygehus, 
mente hendes fars forældre 
ikke, at hendes mor ville 
kunne klare det alene.

”Men min mor sagde, at ’nu 
havde hun født hende, så 
skulle hun nok også kunne 
klare hende selv’,” siger Jen-
ny Kyed Bonde.

Hendes mor blev senere 
gift med den mand, Jenny  
Kyed Bonde gennem hele sit 
liv har kendt som sin far. Han 
var landmand, og hun vokse-
de op på et landbrug, hvor 
hun og hendes søskende 
hjalp til på gården, selvom 
hun ikke brød sig synderligt 
om hverken landbrug eller 
dyr. 

Anderledes kære er Jenny 
Kyed Bondes minder fra hen-
des bedsteforældres slægts-
gård, hvor hun ofte var på fe-
rie. Gården var velholdt, der 
var ingen dyr at hjælpe med 
at passe, men til gengæld en 
masse gamle bøger. Bøgerne 
fyldte dengang, og de fylder i 
dag i dagligstuen, hvor hun 
sidder foran en væg af bog-
rygge.

”Som barn var jeg en læse-
hest uden lige, og jeg var 
utrolig glad for at gå i skole. 
Mine forældre undrede sig 
over, at jeg altid sad på loftet 
og læste, og forstod ikke, at 
jeg var så glad for at lære,” si-
ger hun. 

Jenny Kyed Bonde kom til 
at gå i skole i syv år, inden 
hendes forældre sendte hen-
de ud at tjene. 

”Jeg drømte om at få en ud-
dannelse og blive arkitekt, 
men så skulle man først blive 
murersvend, og det kunne 
jeg ikke som kvinde. Den 
dag, jeg skulle stoppe i sko-
len, græd jeg,” husker hun 
og ler lidt. Det gør hun gan-
ske ofte. 

Som 18-årig kom Jenny  
Kyed Bonde til at tjene på en 
gård i byen Tuse, og det var 
her, hun mødte sin mand, Ar-
mand Bonde. Hendes øjne ly-
ser op, når hun taler om ham. 
Han var 13 år ældre end hen-
de og førstemejerist på byens 
mejeri. 

”Jeg tænkte: ’Sådan en 
mand skal jeg gifte mig med.’ 
Han var høj, slank og mørk-
håret og havde et stilfærdigt 
og behageligt væsen. Jeg hav-
de slet ikke tænkt, at jeg kun-
ne komme til at gifte mig med 
ham, for jeg var sikker på, at 

han allerede var forlovet.”
Hun husker, da de tog på 

dyrskue i Holbæk. En af de 
andre unge piger, som havde 
et godt øje til Armand Bonde, 
råbte på ham, ”men han gik 
uden videre hen og satte sig 
hos mig.” 

”Vi var forlovet i seks år. 
Jeg havde ikke travlt, men 
Bonde boede hos en mælke-
kusk fra mejeriet, og på et 
tidspunkt sagde han, ’jeg vil-
le jo hellere komme hjem til 
dig’. Så blev vi gift. Det var 
kærlighed. For alvor. Vidun-
derlig kærlighed.”

Brylluppet stod i 1939, da 
tyskerne stod på tærsklen til 
at besætte Danmark. Selvom 
kårene var trange i krigsti-
den, mindes hun årene som 
de lykkeligste i sit liv. 

”Vi var unge og vant til hår-
de betingelser. Jeg lærte at 
spinde og spandt undertøj til 
Bonde, min far hentede tørv 
til os, og Bonde arbejdede på 
mejeriet, så vi led ikke nød,” 
siger hun. 

Og hun og Bonde var sam-
men, de var nygifte og glade 
for hinanden og fik en dejlig 
datter med tætte, mørke krøl-
ler. Hun var lidt af en skøn-
hed, siger Jenny Kyed Bonde 
stolt, men på trods af, at hun 
var så køn, fandt hun bare én 
at holde af, ligesom sin mor. 
Og han var mejerist som hen-
des far. 

Jenny Kyed Bonde blev 
hjemmegående husmor i Tu-
se, men havde ikke opgivet 
tanken om at få sig en uddan-
nelse og ”kunne ikke finde 
sig i ikke at tjene sine egne 
penge”. Så efter brylluppet 
købte parret et klaver, og hun 
kom til at spille både til gym-

nastiktimerne i Tuse Forsam-
lingshus og som organist i 
Butterup Kirke. Musikken er 
en af de lange linjer, der har 
trukket sig gennem hendes 
liv, og man kan stadigvæk se 
sporene i de smidige fingre 
om kaffekoppen.

Da vilkårene for de små 
mejerier på landet blev tran-
gere, fik Armand Bonde syge-
kassekontor derhjemme ved 
siden af arbejdet på mejeriet. 
Jenny Kyed Bonde hjalp ham 
med regnskaberne, tog selv 
en regnskabsføreruddannel-
se og blev bogholder. Det vi-
ste sig nyttigt, da hun stod 
for at tegne og bygge parrets 
sommerhus nær Sejerøbug-
ten – sten for sten og planke 
for planke. Når hun nu ikke 
kunne blive arkitekt, kunne 
hun i stedet bygge deres hus, 
og det blev med huset, som 
det blev med uddannelsen og 
skraldet i vejkanterne. 

”Når jeg siger, jeg vil gøre 
noget, så gør jeg det,” som 
Jenny Kyed Bonde siger.

Som 60-årig blev hun enke, 
da Armand Bonde døde af et 
dårligt hjerte. Hun taler helst 
ikke om tabet af Bonde, men 
fortæller, at det var en hård 
tid, hvor det store hus, de 
havde bygget sammen, plud-
selig syntes endnu større. Ef-
ter 10 år som enke blev hun 
gift med Børge Kyed, en enke-
mand og pensioneret skole-
inspektør. De fik 10 år sam-
men.

”Jeg fik to gode ægteskaber 
og beholdt et navn fra hver af 
dem,” siger hun.

I dag bor Jenny Kyed Bonde 
i et 100 kvadratmeter stort 
hus på en stille villavej i Gis-

linge. Huset kan synes stort, 
men hun har jo i alle 100 år 
boet i store huse, påpeger 
hun. Det er blevet sværere at 
klare på egen hånd, for bene-
ne, hørelsen og hukommel-
sen er det sidste halve år be-
gyndt at svigte. 

”Når det går tilbage med 
helbredet, sker det hele plud-
selig på én gang. Men så læn-
ge jeg har en rollator, kan jeg 
stadigvæk både gå stærkt og 
samle skrald,” siger hun. 

Jenny Kyed Bonde har altid 
holdt af naturen og af at gå 
lange ture og går stadig to tu-
re om dagen. Helst tidligt om 
morgenen, hvor der er frede-
ligt i Gislinges gader, og hun 
kan høre fuglene vågne. 

”Det er det skønneste, man 
kan forestille sig, at høre fug-
lene snakke med hinanden.”

Meget er forandret i verden 
i de 100 år, Jenny Kyed Bonde 
har levet, men det er ikke 
nødvendigvis en bedre ver-
den i dag, mener hun.

”Luften var renere den-
gang. Og kærligheden fik tid 
til at vokse,” siger hun. 

I sine 100 år har Jenny Kyed 
Bonde sagt farvel til de fleste 
af sine venner, begge sine 
mænd og sin eneste datter. 
På spørgsmålet om, hvorfor 
hun selv har levet så længe, 
siger hun:

”Det er alle de gåture. Hvad 
skulle det ellers være?”.       J

Er der noget, man ikke  
kan leve med, må man  
gøre noget ved det
Som 90-årig fandt Jenny Kyed Bonde et nyt formål med sin tid, da hun begyndte at  
samle skrald i landsbyen Gislinges gader. Hun har levet i 100 år på gåturene og viljen til at  
kunne, hvad hun ville

2  Fra barnsben har Jenny 
Kyed Bonde holdt af at læse 
bøger. Hun drømte om at 
blive arkitekt, men det blev 
kun til syv års skolegang.  
– Foto: Emil Kastrup 
Andersen.

0 Jenny Kyed Bonde blev født uden for ægteskab i 1917. Siden giftede hendes mor sig med 
den mand, Jenny kom til at kalde for far. – Affotografering: Emil Kastrup Andersen.

VIDEO  Se video med  
Jenny Kyed Bonde på 
k.dk

Jenny Kyed Bonde 
3 Født i 1917 i Holbæk. Har 
i en årrække arbejdet som 
organist og bogholder. 
3Var først gift med 
Armand Bonde og dernæst 
med Børge Kyed. Havde en 
datter. Desuden har hun to 
børnebørn og fire olde-
børn.

Årgang 1917
3 Stadig flere lever ind i 
det trecifrede. Ved årsskif-
tet var der 671 danskere, 
som havde udsigt til at 
fejre 100-årsfødselsdag i 
år. Kristeligt Dagblad har 
portrætteret repræsentan-
ter fra årgang 1917 i en 
serie artikler. Dette er den 
sidste. De tidligere artikler 
i serien kan læses på  

k.dk


