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Længere levetid 

Den gennemsnitlige levealder var for hundrede år siden kun omkring 50 år. Siden er den 
steget kraftigt og er nu i Danmark ca. 76 år for mænd og ca. 81 år for kvinder.  

De forbedrede levevilkår og den stadigt stigende sundhedsfaglige kunnen, er vigtige 
årsager til den beskrevne udvikling. Men det ser ud til, at det ikke er hele forklaringen. 
Nogle mennesker rummer måske en særlig evne til at kunne nå en meget høj alder. 

Mme. Calment fra Arles i Frankrig, som i 1997 døde i en alder af 122 år og 9 måneder, er 
den længst levende kvinde nogensinde, hvor alderen har kunnet dokumenteres. Christian 
(Chris) Mortensen, som blev født i Danmark i 1882 og emigrerede til USA i 1903, er 
noteret som den ældste mand nogensinde. Ved sin død i 1998 var han 115 år og 8 
måneder. Måske mest interessant var det, at de begge var intellektuelt velbevarede indtil 
kort før deres død. Demens er en hyppig sygdom hos de allerældste og som mange ældre 
frygter, men ovenstående personer viser, at man trods særdeles høj alder, kan bevare sine 
åndsevner! 

 

Undersøgelsen af 1910 og 1915 årgangen 

Middellevetidsrekorden i verden er steget i en næsten ret linje med 2½ år pr. 10 år over 
de seneste 150 år. Der er ingen tegn til, at denne udvikling er ved at stoppe. Hvis 
stigningen fortsætter med samme hastighed i det 21. århundrede, vil mere end halvdelen 
af de nyfødte i de rige lande opleve deres 100 års fødselsdag. Danmark er efter en 
periode med stagnation kommet med i denne gruppe af lande med forventet høj 
levealder. 

Gruppen af ældre over 85 år vokser kraftigt i disse år og denne udvikling forventes at 
fortsætte. Samtidig er det den aldersgruppe, som har størst sandsynlighed for at blive 
ramt af sygdom og tab af funktionsevne. Vi vil gerne undersøge om de ekstra leveår, vi 
har fået, bliver ”dårlige leveår” eller om de ekstra leveår hovedsageligt bliver ”gode 
leveår”. Det savnes der sikker viden om.  

Vi har tidligere undersøgt, de der blev født i 1895/96, da de fyldte hundrede år. Desuden 
har vi med to års mellemrum undersøgt medlemmerne af 1905 fødselsårgangen fra i 
årene 1998-2005. 

Formålet med dette forskningsprojekt er, at undersøge om de allerældste i dag ældes 
bedre eller dårligere, hvad angår helbred og færdigheder, end tidligere generationer af de 
allerældste. 

 

Mændene klarer sig bedst, men kvinderne overlever 

I vore tidligere undersøgelser, har mændene klaret en række fysiske færdigheder bedre 
end kvinderne. Mændene kunne gå hurtigere, havde betydeligt større muskelstyrke, 
havde færre sygdomsklager, diagnosticerede sygdomme og færre lægebesøg, men 
alligevel er dødeligheden højere hos mændene. 

 

Ældre er generelt tilfredse med livet 

Langt de fleste af deltagerne i vore undersøgelser har udtrykt tilfredshed med livet – også 
de allerældste. Syv ud af ti svarede, at de altid eller næsten altid var tilfredse med deres liv 
og knap halvdelen vurderede deres helbredstilstand som god på trods af en række 
sygdomme og fysiske skavanker. 

 

Mine forældre blev gamle… 

Mange sammenligner deres forældres alderdom med deres egen. Resultater fra 
undersøgelsen af 1905-årgangen har vist, at forældrenes livslængde betyder noget, men 
ikke meget for, hvordan man får det og klarer sig, når man selv bliver gammel. De der 
har forældre, som blev gamle, har en lidt større muskelstyrke, lidt bedre hukommelse og 
lidt bedre helbred end dem, hvis forældre døde tidligt. Vores forskning viser, at 
arveanlæg kan forklare omkring 25%, når det gælder forskelle i levealder. Det vigtigste 
budskab er dog, at ens aldring er stærkt påvirkelig – man kan gøre meget selv for at 
holde sig godt og længe. 

 

Hvad skal der til for at ældes med ynde… 

Grundlæggende handler vores forskning om at finde ud af, hvad der skal til for at bevare 
et godt helbred og god funktionsevne højt op i årene. Når nu stadigt flere opnår en 
meget høj levealder, har det både den enkeltes og samfundets store interesse, at så 
mange som muligt kan klare sig selv og være frisk. Vi ønsker derfor, at så mange som 
muligt vil deltage i undersøgelsen, så vore resultater kommer til at bygge på et sikkert 
grundlag og ikke kun på oplysninger fra de mest raske.  
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