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fokusjubilæum: 100 år

For 100 år siden var det knapheds-

samfundet, der fi k sognepræsten 

Hermann Koch til at samle en ræk-

ke menneske, især studenter, om etable-

ringen af Ensomme Gamles Værn. De 

gamle i København var plaget af udbredt 

fattigdom og ensomhed. EGV skulle gøre 

disse ensomme gamle borgere synlige og 

hjælpe dem dér, ’hvor hjælp særligt træng-

tes’.

 Feriekoloni, Vinterstuer og fester blev 

populære aktiviteter i EGVs tidlige ind-

sats. Siden kom bygning af plejehjem og 

dagcentre i fokus. Disse bygninger blev 

efterhånden afhændet til kommunerne, 

og i 1986 stiftede EGV Landsforeningen 

Ældre Sagen. Tilbage var EGV Fonden, 

som levede et mere stille liv. Midlerne i 

fonden blev brugt til at støtte en stor del af 

forskningen inden for ensomme og dårligt 

stillede ældres vilkår – blandt andre har 

Gerontologisk Institut nydt godt af støtte 

til projekter. Det sidste kan EGVs direktør, 

Christine E. Swane, i særdeleshed tale 

med om. Da hun i 2006 blev direktør i 

EGV havde hun blandt andet stillingen 

som institutleder ved Gerontologisk Insti-

tut bag sig.

 ”Men det kræver en indsats at blive 

synlig, når de mennesker vi hjælper, er 

ressourcesvage og usynlige i samfundet,” 

siger Christine E. Swane.

 Jubilæet er en oplagt anledning til at 

synliggøre EGVs indsats til gavn for en-

somme gamle. Året vil blive fejret med ju-

bilæumskonkurrencer hvor alle opfordres 

til at gøre noget for gamle mennesker de 

synes trænger til opmuntring og omsorg, 

en fotoudstilling af den 87-årige fotograf 

Viggo Rivad og med en stor jubilæums-

konference 14. oktober i Vartov, hvor EGV 

startede for 100 år siden.

Gammel og hjemløs
I dag er det bl.a. gamle der er hjemløse, 

som nyder godt af støtten fra EGV. Blandt 

støttemodtagerne er værestedet for hjem-

løse ældre, Oasen, i København.

 ”Vi lægger vægt på, at den støtte vi 

giver til forskning, også resulterer i at 

Værnet mod 

ENSOMHED 
er fællesskab

AF: IRENE BRANDT

I år er det 100 år siden at Ensomme Gamles Værn, EGV, blev stiftet. I 

dag er EGV en forskningsorienteret humanitær fond, og jubilæumsåret 

skal bruges til at sætte fokus på ensomhed i alderdommen

EGV STØTTER:

De rodløse – En fotoudstilling 

og bog om hjemløse

EGV støtter en række studen-
terprojekter og et ph.d.-projekt 
om aldring og overvægt for at 

undersøge, om der kan fi ndes 

grupper - og dermed enkeltper-

soner – som har brug for hjælp 

og støtte. Projekterne belyser 

også, hvordan samfundet for-

holder sig til gamle mennesker 

med svær overvægt. 

Oasen
En række organisationer har 

omdannet et tidligere plejehjem 

til et være- og bosted for ældre 

hjemløse og andre socialt ud-

satte ældre.

Værestedet åbnede i foråret 

2007 under navnet ”Oasen”. 

Værestedet er opstået i direkte 

forlængelse af det EGV-støttede 

projekt: Et af ensomhedens 

ansigter – gammel, hjemløs og 

glemt.

Derudover fi nansierer EGV helt 
eller delvist følgende tiltag:
• Sanselige relationer – ældres 

sociale netværker og sund-

hed i visuelt perspektiv

• Samvirkende Menighedsple-

jers omsorgsbesøg for ældre 

i København

• Livet og døden for minori-

tetsetniske ældre på pleje-

hjem og i eget hjem i Køben-

havns Kommune

• Etnicitet og alderdom – stu-

dietur til inddragelse af vest-

europæiske erfaringer med 

ældre etniske minoriteter i 

det danske samfund

• En uges socialt fællesskab. 

Antropologisk studie af EGVs 

ferier og højskoleophold

• Psykologiske aspekter af 

svær overvægt

Direktør i EGV, Christine E. Swane, håber 

at 100 års jubilæet vil medvirke til at 

danskerne får øjnene op for ensomheden 

blandt ældre – og at EGV bliver mere synlig 

i samfundet.
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fokusjubilæum: 100 år

EGV er en forskningsorienteret, humanitær fond. Gennem 

forskning og udviklingsarbejde og ved at yde direkte øko-

nomisk og social hjælp til enkeltpersoner bidrager EGV til 

at forbedre vilkårene for dårligt stillede gamle mennesker i 

Danmark.

EGVs aktiviteter er fi nansieret af formuens afkast samt 

arv og gaver fra mennesker der gerne vil være med til at gøre 

noget for ensomme og økonomisk dårligt stillede gamle i 

Danmark.

 

EGVs hovedaktiviteter er 
• at støtte forskning i ensomhed, social isolation og fælles-

skaber blandt gamle mennesker

• at støtte sociale formål og udviklingsarbejde til forbedring 

af forholdene for dårligt stillede gamle mennesker

• at yde direkte støtte til ferier og højskoleophold samt ud-

dele mindre legatportioner til syge og fattige gamle men-

nesker 

 

Knap 100 år efter EGVs etablering i 1910 – som En-

somme Gamles Værn – er der fortsat gamle mennesker 

der ikke får den hjælp og støtte fra det omgivende sam-

fund som de har behov for. Det kan skyldes at de tilhører 

marginaliserede grupper i samfundet, som fx hjemløse eller 

fl ygtninge. Det kan også skyldes at de er socialt isolerede, 

måske ensomme, og på grund af fysisk eller psykisk svæk-

kelse ikke selv er i stand til at gøre opmærksom på deres 

behov – og ikke har nogen til at gøre det for sig. En mindre 

gruppe gamle er fattige – set med nutidens øjne. EGVs ind-

sats sætter fokus på disse mennesker og deres behov for 

omgivelsernes hjælp og støtte.

Vil du vide mere: www.egv.dk

Hvad er EGV?

15. januar åbnede fotoudstillingen De 

Rodløse på Kgs. Nytorv i København. 

Udstillingen og den tilhørende bog med 

portrætter af hjemløse, ønsker at stille 

skarpt på de 5.000 danskere, der lever 

deres liv på gaden. 

30 portrætter af mennesker med for-

skellige livshistorier danner rammen om 

fotoudstillingen. Unge, gamle, kvinder, 

mænd, alene eller med en følgesvend. 

Fælles for dem er, at de har været udsat 

for begivenheder i livet, der gør, at de 

ikke har et hjem og lever som hjemløse. 

Udstillingen er lavet af fotografen 

Helga C. Theilgaard, der med de tan-

kevækkende portrætter ønsker at sætte 

fokus på hjemløses liv og vilkår. 

I vinteren 2008 opholdt Helga C. Theilgaard, sig blandt 

hjemløse, og inviterede dem ind i sit studie for at fotografere 

dem og høre deres historie. 

Gribende historier mellem råhed og sårbarhed 

Det er fortællinger om ganske almindelige liv, hvor en til-

fældig skæbnesvanger begivenhed slår livet ud af kurs. Det 

er historier om misbrug, psykiske og fysiske sygdomme, ar-

bejdsløshed, skilsmisse og vold. Men det er frem for alt også 

historier om svigt fra familie og pårørende og fra samfundets 

side. 

Udover udstillingen, der 

senere på året også kommer 

til Esbjerg, Århus, Aalborg og 

Odense, udkommer også foto-

bogen De Rodløse på Forlaget 

Ajour. Den indeholder portræt-

ter, livshistorier og mere generel 

viden om hjemløse i Danmark. 

Projektet er støttet af EGV-Fonden

Fakta om projektet 
De Rodløse 

Fotoudstillingen:
Udstillingen åbnede på Kgs. Nytorv 15/1 2010 og kan ses 

i foråret 2010 i de fem største byer: 

• København: Kgs. Nytorv 15. januar 2010 til 1. marts. 

• Esbjerg: Phototeket 4. marts- 27. april 2010 

• Århus: Store Torv 29. april - 30. maj 2010 

• Aalborg: John F. Kennedys Plads 1. juni - 30. juni 

2010 

• Odense: Platanpladsen 1. juli - 1. august 2010 

Ny fotoudstilling: ANSIGTERNE VI HELST VIL GLEMME 
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forskningen omsættes i praksis, hvilket 

sker i Oasen,” siger Christine E. Swane.

 ’Informationsbog til Gadens Folk’ er et 

andet initiativ, som er blevet fi nansieret 

gennem midler fra EGV. Bogen er en lille 

handy samling af oplysninger om herber-

ger, varmestuer, folkekøkkener og andre 

nyttige adresser og tilbud til hjemløse.

 ”Det er ikke tilfældigt, at det er gamle 

hjemløse, der lige nu har EGVs bevågen-

hed.De er slidte, syge og klarer sig dårligt 

i de unge, hårde miljøer. Andre ensomme 

gamle fi nder vi blandt psykisk syge gamle 

og blandt minoritetsetniske ældre. Vi støt-

ter forskning og aktiviteter, som giver en-

somme gamle mulighed for at møde an-

dre mennesker. For det bedste værn mod 

ensomhed er fællesskaber,” siger Christine 

E. Swane.

 Når hun defi nerer en borger som gam-

mel, skelner hun mellem den kronologiske 

og den sociale alder.

 ”Man er gammel, når man er slidt af 

livet. Hjemløse og minoritetsetniske ældre 

bliver gamle tidligt pga. et hårdt liv,” kon-

staterer Christine E. Swane.

På ferie med EGV
Ferieophold arrangeret af EGV, som en-

somme gamle der ikke selv har råd, kan 

søge om at deltage i, har været et tilbud i 

EGV lige fra starten. Hermann Koch så, at 

fattige gamle i København - ligesom rige - 

havde brug for at komme ud på landet om 

sommeren. På et tidspunkt forsvandt dette 

tilbud; men en arv har gjort det muligt at 

genoptage traditionen, og hvert år giver 

EGV 50 gamle mulighed for at komme på 

højskoleophold i Løgumkloster. Halvdelen 

er ældre med dansk baggrund, resten har 

minoritetsbaggrund. Ca. 100 andre ældre 

får mulighed for at komme på ferieophold 

i Grenå eller på Bornholm.

 Desværre rækker pengene fra arven kun 

til og med sommeren 2011.

 ”Det er et stort arbejde at samarbejde 

med organisationer om at fi nde især de mi-

noritetsetniske ældre, som kan have glæde 

af højskolen; men det er det hele værd. Så 

vi håber, at vi får nye midler, så vi også kan 

fortsætte med at tilbyde ferie- og højsko-

leophold efter 2011,” siger Christine E. 

Swane. 

EGV støtter også julemiddagen for hjemløse og ensomme i værestedet Oasen på Nørrebro i København.

EGVs 
Jubilæums-
konkurrence

På EGVs hjemmeside, 

www.egv.dk, kan man blandt 

andet læse om fondens jubilæ-

umskonkurrence, der startede 

1. februar.

”Ensomme gamle rækker 

ikke ud efter andre. Derfor må 

vi andre række ud efter dem,” 

skriver EGV på hjemmesiden og 

opfordrer alle til at gøre noget 

for gamle mennesker, som 

trænger til at nogen viser dem 

omsorg og nærhed. 

jubilæum: 100 år


