LEVER VIDERE:
– Vi har ikke bearbeidet alt ennå. Men
vi må bare leve. Vi
vet at pappa hadde
villet at du skulle det,
mamma, sier Stine
(t.v.). Og Inger er
enig. Maleriene har
hun kjøpt på Instituttets Bruktbutikk.

M
Mistet faren og ektemannen i demens

– Det hjelper å
gråte, le og klemme
Da far fikk diagnosen alzheimer 65 år gammel, startet han og Stine
et aktivitetssenter sammen. Det ga ham glede og verdighet.
Stine driver nå senteret videre, med mor Inger som frivillig.
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FORNØYD: – Det er herlig å være her. Jeg synes vi har det så koselig,
sier Åse Jortveit (til høyre). – Alle er enkle og greie. Det er ikke noe vås.
Og vi kan være oss selv. Er du ikke enig? – Jo, jeg trives veldig godt,
svarer Ernst Bjerk Endresen. Frivillige Bjørg Roaas lytter til samtalen.

M

– Med full energi og fart ville
han ha fikset, bygget og sjauet
og vært masse sammen med
barn og barnebarn. For han
elsket oss alle.
Inger Øygarden (72) fra
Grimstad ble enke i januar
i fjor. Når hun og datteren Stine
Kocian (49) prøver å se for seg
en frisk 72 år gammel ektemann
og far, ler og gråter de om hverandre.
Sorgen har vart lenge, hver
dag dukker den opp. Da er det
godt å kunne dele og støtte
hverandre. Og godt å vite at
begge ønsker å leve videre. Mor
og datter er bevisste på at egne
livserfaringer kan gjøre dem
bedre rustet til å hjelpe andre.

TENKTE IKKE DEMENS
Det er kanskje 12 år siden Inger
merket noe hun ikke ville se.
Senere fikk det merkelappen
«glemsk». I 2010 var Inger helt
sikker på at noe var galt med
hennes kjære Gunvald. Men
hun snakket ikke med de to
barna deres om det.
I påsken det året opplevde
Stine at far for første gang
trengte hjelp til å få på seg
gamasjene. Samme vår kjørte

den tidligere så dyktige sjåføren
plutselig på feil side i et veikryss.
Gunvald var uføretrygdet på
grunn av en vond hofte. Han
hadde arbeidet som byggmester
og lærer på Sørlandets Fagskole
i Grimstad. Han pleide effektivt
å snekre alt Stine pekte på, men
da et vindu i hønsehuset ble
skadet den sommeren, slet han
med å klare å reparere det.
Inger er utdannet psykiatrisk
hjelpepleier og ble pensjonist
62 år gammel. I virkeligheten
gikk hun over til å arbeide
hjemme. Siden Inger i alle år
hadde jobbet med mennesker
med utviklingshemning, falt det
naturlig for henne å håndtere
Gunvalds utfordringer profesjonelt. De to levde tett, og når noe
stoppet opp for ham, ordnet
mann og kone det sammen.
Ved hele tiden å stille opp for
Gunvald, dekket Inger ubevisst
over det hun var alene om å vite.
Sånn levde de i flere år.
– Gunvald var selv veldig
flink til å skjule sykdommen,
sier hun.
Verken kone eller datter
tenkte på alzheimer. Men
i 2011 fikk Gunvald den diagnosen. Da ble han lei seg.

«Jeg så Gunvald med én gang:
Han var så kjekk. Høy og
sjarmerende. ’Ham vil jeg ha,’
tenkte jeg.»
Inger om første møte med mannen

VISDOMSORD: Stine har
pyntet i hagen med sånt
som de besøkende forstår.
MERKET DET SELV: Gunvald
sa: «Inger, jeg føler at jeg
tuster så.» Da rådet hun ham
til å ta kontakt med fastlegen, som sendte Gunvald til
hukommelsespoliklinikk på
sykehuset.

Bak et slør …

Kanskje traff du meg ... i dag ... vandre rundt ... i byen ... jeg
sa ikke hei …
Kanskje kjenner jeg deg ... er nabo … eller venn ... men i
dag ... du var ukjent for meg ...
... av og til så kan jeg se deg ... glemte minner ... kommer
fram … av og til så ser jeg hvem du er for meg …
... for bak et slør ... så husker jeg deg ... før bak et slør ...
blir du borte for meg …
(Det første av fire vers, tekst og melodi av Nils Arne
Øygarden, sønnen til Inger og Gunvald.)

STARTET DAGSENTER
«Nå lager vi en dag i uken,
pappa,» sa Stine til ham. Bak
ordene lå det en vakker historie:
Da Stines andre barn kom til
verden 14 år tidligere, gikk etter
hvert morfar ned i 80 prosents
stilling for å få en dag i uken
sammen med barnebarna.
Stine er utdannet fysioterapeut, men arbeidet på den tiden
som lærer. I 2012 mistet hun
jobben og begynte som
prosjektleder for arbeidet med
aktivitetsvenner i Nasjonalforeningen for folkehelsen
i Aust-Agder. Endringene gjorde
det enkelt å gjennomføre ideen
om å være sammen med pappa
en dag i uken. Han var for ung
til å trives med de gamle på
dagsenter på sykehjem. Gunvald
var fysisk sterk og likte å gå på

tur. En venn som også hadde
fått demens, ble med på turene.
Samtidig begynte Stine og
Gunvald arbeidet med å forberede det som tre år senere ble den
frivillige organisasjonen Øygardens Institutt. De leier husene på
en gård i Grimstad. Nå kommer
17 eldre på besøk, fordelt på
10 plasser fire dager i uken. De
fleste bor hjemme og har kognitiv
svikt eller en demenssykdom.
Fire ansatte fyller to og en
kvart stilling. Stedet er helt
avhengig av innsatsen til de
mange frivillige, som også driver
Instituttets Bruktbutikk. Inger er
blant dem. I praksis arbeider de
ansatte også en god del som
frivillige, de stiller opp når instituttet arrangerer sånt som loppemarked eller minnemarsj, alt for
å få inn penger til driften.
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Årets ildsjel

I 2017 ble Stine Kocian kåret til en av Årets ildsjeler for sin
«fantastiske innsats rundt demente» av Apotek 1.
Pengegaven på 10 000 kroner gikk til Øygardens Institutt.
Det ble laget en video, som ligger på Youtube:
www.youtube.com/watch?v=zw0U-ABImoc
Instituttet får noe støtte fra helsedirektoratet, og noe fra
Grimstad kommune, ellers gir bruktbutikken inntekter. Men
som Stine sier: – Vi trenger støtte, og vi blir veldig glade om
noen vil gi oss økonomiske gaver.

«Jeg hadde jo en sorg, som jeg
gikk med hele tiden, for at det gikk
feil vei med Gunvald.»
Inger
GODT LAG: Inger er en mester
i å skape koselig stemning
ved bordet. De andre er fra
venstre Olaf Emil Mikkelsen
og Stig Holm.
DAGLIGE BESØK: Det er bare ett
år siden Gunvald gikk bort. Inger
var hos ham på sykehjemmet
fem dager i uken. Familie og
venner avlastet henne to dager.
På den måten fikk Gunvald
besøk hver dag av mennesker
som var glad i ham.

FRAM MED STRIKKETØYET: Bildet på veggen er av gården der
Øygardens Institutt holder til. Formiddagsmaten er spist, Tove Randi
Madsen (til venstre) og Anne Mathilde Tungesvik koser seg med prat
og strikketøy.
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– Vi ønsker at aktivitetssenteret skal gi lindring i en livsfase
der mye handler om tap. Å få
demens er mer traumatisk enn
de fleste kjenner til, omtrent
som å få en uhelbredelig svulst
på hjernen, forklarer Stine.
– Vårt fokus er ikke på
besø
sykdom, vi ønsker at de besøkende skal oppleve glede og
verdighet her. Det er et mål at
de kan være seg selv. Vi koser
oss, synger mye sammen, skaper
gode øyeblikk. Å ha et mangfold
av aktiviteter står sentralt, sånn
at gjestene får drive med noe de
kan og har lyst til. Vi prøver å få
dem til å fortsette å uttrykke hva
de vil. Mennesker med demens
er like ulike som andre, understreker Stine.
De eldre blir hentet i instituttets buss hver morgen. Når de ser
gården, kommer ofte ordene:
«Åh, nå er vi hjemme. Dette er
vårt andre hjem.» Inne venter
klemmer og smørbrød til
formiddagsmat. Hedmarkingen
Inger sitter som en blid, våken,
trygg klippe i sofaen. Proff, varm
og folkelig. Hun prater og ler og
gir oppmerksomhet til alle.
– Vi skal preke med folk, ikke
over hodene på dem, sier hun.
– Det gir meg mye å komme
hit. Vi er en gjeng som
omfavner hverandre. Det definerer ikke deg som menneske
om du er frisk eller syk.

byggmester. Hun var femten og
et halvt, han var året eldre.
– Jeg så Gunvald med en
gang: Han var så kjekk. Høy og
sjarmerende. «Ham vil jeg ha,»
tenkte jeg.
Inger har fått ekstra gnist
i øynene og smil om munnen,
er kvikkere, stoltere, enda
rettere i ryggen. Lange Gunvald
på 1,93 og ifølge ham «lille Inger
på 1,69 og litt til» ble raskt et
par. Nesten fire år seinere giftet
de seg. Stine finner fram bilder.
– Er jeg ikke heldig? spør
Inger.
– Han ble min store kjærlighet. Må nesten være det, for
at ekteskapet skal holde i så
mange år. Det rommer jo oppog nedturer. Gunvald og jeg
jobbet godt sammen, vi hadde
stadig byggeprosjekter på gang.
Når andre dro til Syden, bygget
vi hus eller hytte.
Det siste var i 2010, hytta fikk
nytt kjøkken. Da Gunvald
foreslo å sette i gang med det, sa
Inger først «nei», så tenkte hun
at det kunne være bra for
Gunvald å bruke hodet på dette
prosjektet.
– Dere klarte det, sier Stine.
– Det hadde ikke gått uten
hjelp fra hans bror og en god
kamerat, svarer Inger, og
forteller om stadig leting etter
alt som ble borte.

MØTTES SOM UNGE

Året etter, på hukommelsespoliklinikken, forberedte legen
Gunvald på at neste gang måtte de
ta fra ham lappen. Men lenge før
de skulle tilbake dit var det Inger

De rakk å feire gullbryllup.
Inger og Gunvald fra Sørlandet
møttes på Hamar, der han gikk
i lære hos onkelen, som var

VEDKUBBER I FEIELUKA

FORMIDDAGSKAFFE: Stine har
stoppet opp for en prat med Jon
Arthur Løyning. De andre rundt
bordet er fra venstre Olaf Emil
Mikkelsen, Stig Holm og Asbjørn
Haglund. Den unge jenta er
i praksis, hun går Helse- og
oppvekstfag på Dahlske videregående skole.

som sa ordene: «Vet du, Gunvald,
du kan ikke kjøre lenger.» Han
forsto. Men det var ille.
– Pappa løste det med bilen
på en fin måte, ved å gi den til et
av barnebarna, forteller Stine.
Gunvald var kjent for å være
raus, han stilte opp for andre, var
onkel med stor O, hadde alltid
åpen dør hjemme. Og han likte
å gi kjæresten sin kaffe på sengen
om morgenen. Da han ikke klarte
å sette på trakteren lenger, fylte
Inger i vann og gjorde alt klart, så
Gunvald bare kunne trykke på
knappen. Det gikk bra en stund,
deretter så han ikke knappen. Da
festet Inger en lapp foran trakteren med pil mot knappen. Det
hjalp, men etter hvert klarte han
ikke å trykke på den.
– Jeg husker det som koselig
så lenge han kom med koppen
til meg. Jeg nøt kaffen. Jeg så
ikke på Gunvald som en syk
person, men som et menneske
som gjorde det beste han kunne
for meg. Og jeg så at han var
stolt av det han klarte.

– Jeg hadde jo en sorg, som
jeg gikk med hele tiden, for at
det gikk feil vei med Gunvald.
Samtidig forsøkte jeg å holde
meg oppe, fordi jeg hjalp ham
som var syk. Jeg gikk helt opp
i det å gjøre alt bra for ham,
forteller Inger.
Øynene er blanke:
– I enkelte øyeblikk følte jeg
veldig at jeg hadde mistet ham.
Når jeg så holdt rundt mannen
min og prøvde å gi ham kjærlighet, fikk jeg på en måte noe
tilbake.
Hun ble stadig mer bundet
hjemme. En dag fant Inger
vedkubber inne i feieluka.
Gunvald var vant til å fyre opp
i peisen, men det var ikke
lenger enkelt å finne ut hvor
den var. Inger husker en dag
hun sto og laget middag.
Gunvald ville ut på tur. «Bare
gå,» glapp det ut av henne.
«Hva sa jeg?» tenkte hun så.
Det endte med leting ute, og da
hun fant mannen sin, var han
vanskelig å få inn i bilen.

KLARE FOR
AVMARSJ:
En munter
gjeng skal ut
på tur, fra
venstre May
Britt Degn,
Bjørg Roaas
og Øyvind
Hamre.

FØLER HAM HVER DAG
Det var Stine og en av de frivillige ved instituttet som kjørte
Gunvald til sykehjemmet. Inger
orket ikke.
Når han senere ba om å få bli
med hjem, sa Inger det som var
sant: «Jeg greier det ikke.» Men
så lenge det var mulig, hentet
hun ham, og de to dro på
bilturer. Når Inger trengte fri,
gikk andre i familien eller
venner på besøk. Det gode nettverket betydde mye.
Etter to år på sykehjemmet
døde Gunvald.

– Da han ikke kunne bo
hjemme lenger, var det leit, sier
Inger.
– Jeg har møtt noen kvinner
som sier til meg: «Jeg hadde min
mann hjemme helt til han
døde.»
Det blir stille. Ingers blikk og
kropp uttrykker smerte og
ubehag. Sånne selvopptatte ord,
sagt til en enke i sorg, er stein til
byrden, til og med for Inger.
– Når jeg opplever noe alene,
som Gunvald og jeg før hadde
sammen, kjenner jeg sorg. Hver
dag møter og føler jeg ham.
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