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Måske bliver du gammel. En protestbog Herdis M\u00f8llehave Hent PDF "Jeg er bange for at blive gammel.
Jeg er ikke ene om denne angst. Jeg er forarget over den diskriminerende måde ældre og gamle mennesker
behandles på. Jeg vil ikke behandles på samme måde. Jeg er oprørt og forundret over, at en så stor gruppe

ældre borgere finder sig i denne nedladende behandling." Titlen på Herdis Møllehaves bog "Måske bliver du
gammel" kan lyde som en trussel. En trussel om, at du måske selv en dag vil lide under den negligeren og
ligegyldighed, som det ungdomsforherligende samfund udsætter de ældre medborgere for. Bogen er et opråb

til unge såvel som gamle om ikke at finde sig i den uretfærdige behandling, som vi alle før eller siden
risikerer at komme ud for – hvis vi altså bliver gamle. Herdis Møllehave (f. 1936-2001) var en dansk

socialrådgiver og forfatter. Hun skrev en lang række fagbøger og romaner baseret på sine erfaringer som
socialrådgiver. I 1977 debuterede hun som romanforfatter med "Le", som senere blev efterfulgt af "Lene" og

"Helene". Herdis Møllehave var frem til sin død gift med præst og forfatter Johannes Møllehave.

 

"Jeg er bange for at blive gammel. Jeg er ikke ene om denne angst.
Jeg er forarget over den diskriminerende måde ældre og gamle

mennesker behandles på. Jeg vil ikke behandles på samme måde. Jeg
er oprørt og forundret over, at en så stor gruppe ældre borgere finder
sig i denne nedladende behandling." Titlen på Herdis Møllehaves
bog "Måske bliver du gammel" kan lyde som en trussel. En trussel

om, at du måske selv en dag vil lide under den negligeren og
ligegyldighed, som det ungdomsforherligende samfund udsætter de
ældre medborgere for. Bogen er et opråb til unge såvel som gamle
om ikke at finde sig i den uretfærdige behandling, som vi alle før
eller siden risikerer at komme ud for – hvis vi altså bliver gamle.
Herdis Møllehave (f. 1936-2001) var en dansk socialrådgiver og
forfatter. Hun skrev en lang række fagbøger og romaner baseret på
sine erfaringer som socialrådgiver. I 1977 debuterede hun som

romanforfatter med "Le", som senere blev efterfulgt af "Lene" og



"Helene". Herdis Møllehave var frem til sin død gift med præst og
forfatter Johannes Møllehave.
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