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-Man er gammel hele livet. Selv når man er 3 år, spørger man osse, hvor gammel er du? Hvis 
man nu går rundt i en børnehave kan man godt føle sig gammel i forhold til dem.  Men 
ellers når man er over 30 - eller 60. Det er sådan noget der sker, når man har levet så og så 
længe. Man begynder at gå mere og mere foroverbøjet, bliver gråhåret og ikke kan få 
”boner” mere. (ler) 
Måden de taler på. De forstår ikke de unges sprog. Når man bliver gammel kan man ikke 
forstå elektronik. Den gamle generation, der er nu, kan i hvert fald ikke. Heller ikke min 
morfar. Man skal have børn, så de kan føre ens slægt videre. Det er ikke nødvendigt, men 
det er en god ide. Man kan også få Botox, så ser man ikke gammel ud. Men man kan ikke 
ændre sin alder. Måske husker man ikke så godt, så man står og taler om noget, men to 
minutter efter spørger man om det samme igen. 
De gamle siger at det er godt at være ung. Men sådan som jeg har det nu, må det hele godt 
gå lidt stærkere. Jeg vil gerne snart ud og køre bil. Men der er fire år endnu. Men når man 
er gammel, vil man gerne tilbage igen, tror jeg. Måske vil de gerne kunne gå på diskotek, 
drikke nogle øl og hygge sig. Det er sikkert kedeligt at være gammel. Der er så lang tid efter 
at man er gået på pension. Hvis man ikke har noget at lave, keder man sig. Man skal have 



en eller anden hobby. Ja, man skal på plejehjem og have hjælp til alt muligt. Det er måske 
lidt sjovere, hvis der kommer én og besøger én. Så hellere være ung. Så man selv kan klare 
sig selv. Uden at skulle have folk til at tørre røv på én. 
Man kan ikke leve for evigt. Så ville vi blive i overtal, og ville gå oven på hinanden og ikke 
kunne være her. Der er nogen der er ældre og nogle der er unge. Det er modsætninger… 
Man ville ikke kunne have dag uden at der er nat. Have godt uden at der var ondt. Have 
piger uden at have drenge. Hvis pigerne ikke var der, ville drenge ikke hedde drenge, men 
bare hedde mennesker. Så ville der heller ikke være farver. Der ville kun være sort og hvidt. 
Der ville ikke være noget, der hed gul og grøn og blå. Kun lys og mørke. Ellers ville det hele 
bare være det samme. Det er noget Vor Herre har bestemt. Jeg har nogen gange tænkt på, 
hvordan vil det ville være at være død? Jeg ved det ikke. Vel at jeg kommer op i himlen – 
eller ned i helvede. (ler) Enten at blive belønnet med glæde i himlen eller med død og gru i 
helvede. Man skal opføre sig pænt. I forhold til andre mennesker og dyr. I forhold til livet, 
måske… det ved jeg ikke. Det har jeg ikke så meget erfaring med. 
  

Jonas Andersen (2000) drømmer om at blive arkitekt 
  

  

 


