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Udkommer	  den	  19.	  maj	  2015	  
	  
Bjarne	  Hastrup:	  Den	  som	  kæmper	  
Erindringer	  
	  
Bjarne	  Hastrups	  erindringer	  er	  både	  en	  personlig	  dannelseshistorie	  og	  en	  Danmarkskrønike.	  En	  
hyldest	  til	  velfærdsstaten,	  iværksætterkulturen	  og	  til	  alle	  de	  spændende	  mennesker,	  Bjarne	  
Hastrup	  har	  mødt	  på	  sin	  vej.	  Og	  de	  er	  ikke	  få!	  
	  
I	  Den	  som	  kæmper	  kommer	  vi	  både	  med	  til	  gymnasiefesterne	  (ja,	  de	  var	  ligeså	  vilde	  dengang)	  
og	  i	  klasseværelset,	  hvor	  vi	  møder	  de	  karismatiske	  undervisere,	  der	  var	  med	  til	  at	  forme	  den	  
unge	  Bjarne	  Hastrups	  værdier	  og	  holdninger.	  Vi	  følges	  med	  ham	  gennem	  gymnasie-‐	  og	  
universitetsårene	  1962-‐69,	  vi	  er	  med	  på	  øvelse,	  da	  han	  aftjener	  sin	  værnepligt,	  og	  vi	  følger	  
ham	  i	  iværksætterperioden	  i	  Håndværksrådet	  1969-‐83,	  hvor	  han	  begyndte	  som	  
studentermedhjælper	  og	  endte	  som	  direktør.	  En	  tid,	  hvor	  han	  i	  en	  veritabel	  direktørfabrik	  
arbejder	  sammen	  med	  senere	  kendte	  og	  betydningsfulde	  politikere	  og	  erhvervsfolk	  som	  f.eks.	  
Henning	  Christophersen,	  	  Anders	  Fogh	  Rasmussen	  og	  Anders	  Dam.	  Vi	  følger,	  hvordan	  Bjarne	  
Hastrup	  er	  primus	  motor	  i	  etableringen	  af	  Ældre	  Sagen	  i	  1986,	  en	  organisation,	  som	  er	  blevet	  
en	  kolossal	  succes	  med	  i	  dag	  over	  700.000	  medlemmer.	  	  
	  
Den	  som	  kæmper	  hylder	  den	  indstilling,	  at	  hvis	  noget	  mangler,	  så	  opfinder	  man	  det	  –	  
problemer	  og	  barrierer	  er	  til	  for	  at	  blive	  løst,	  ikke	  for	  at	  blive	  dvælet	  ved!	  Bogen	  er	  også	  en	  
hyldest	  til	  den	  danske	  velfærdstat,	  hvor	  gratis	  uddannelse	  spillede	  helt	  afgørende	  rolle	  for,	  at	  
en	  ung	  knægt	  som	  Bjarne	  –	  der	  kom	  fra	  en	  familie	  med	  syv	  søskende,	  en	  humørsyg	  mor	  og	  en	  
hårdtarbejdende	  far	  –	  kunne	  komme	  så	  langt	  og	  realisere	  sine	  drømme.	  	  
	   	  

	  
”Siden	  min	  barndom	  har	  jeg	  båret	  et	  digt	  af	  frihedskæmperen	  Morten	  Nielsen	  i	  min	  
bevidsthed:	  ”Og	  den,	  som	  kæmper,	  taber	  aldrig	  helt”,	  hedder	  det	  et	  sted	  i	  hans	  
debut,	  og	  eneste	  digtsamling,	  fra	  1943,	  ’Krigere	  uden	  våben’.	  Det	  er	  den	  indstilling,	  
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opbydelsen	  af	  alle	  kræfter,	  der	  har	  hjulpet	  mig	  til	  at	  gennemføre	  de	  forehavender,	  
jeg	  har	  sat	  mig	  for	  i	  mit	  liv.	  
	  
Jeg	  er	  en	  del	  af	  den	  generation,	  der	  på	  grund	  af	  omfattende	  velfærds-‐
foranstaltninger	  blev	  den	  første,	  der	  ikke	  behøvede	  at	  tænke	  på	  sult,	  kulde,	  sygdom	  
og	  nød.	  Vi	  kom	  gratis	  i	  folkeskole,	  på	  gymnasiet	  og	  på	  universitetet.	  Vi	  havde	  i	  
princippet	  fri	  og	  lige	  adgang	  til	  sundhed	  og	  social	  sikkerhed.	  Der	  var	  
arbejdsløshedsdagpenge	  og	  alderdomsforsørgelse.	  Vi	  var	  dækket	  ind	  fra	  før	  fødslen	  
til	  efter	  døden.	  Det	  gav	  overskud	  til	  at	  sætte	  alle	  vores	  kræfter	  ind	  på	  at	  forbedre	  
det	  samfund,	  vi	  voksede	  op	  i.”	  
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Om	  forfatteren	  
Bjarne	  Hastrup	  (f.	  1945)	  er	  cand.polit.	  og	  administrerende	  direktør	  i	  Ældre	  Sagen,	  som	  han	  
var	  med	  til	  at	  stifte	  i	  1986.	  I	  1969	  begyndte	  han	  sin	  karriere	  i	  Håndværksrådet,	  hvor	  han	  blev	  
direktør	  i	  1976.	  Sideløbende	  har	  han	  fra	  1972	  fungeret	  som	  ekstern	  lektor	  ved	  Københavns	  
Universitet.	  Han	  har	  været	  medstifter	  af	  en	  række	  selskaber	  med	  relation	  til	  håndværket	  og	  
været	  medlem	  af	  og	  formand	  for	  diverse	  ministerudpegede	  bestyrelser	  og	  rådgivende	  udvalg,	  
bl.a.	  Ældrekommissionen	  og	  Hjemmehjælpskommissionen.	  
I	  2013	  blev	  han	  præsident	  for	  IFA	  (International	  Federation	  on	  Ageing).	  	  
Bjarne	  Hastrup	  modtog	  i	  2014	  Ridderkorset	  af	  1.	  grad.	  Han	  har	  ydet	  afgørende	  
bidrag	  til	  debatten	  om	  ældres	  vilkår,	  og	  skrevet	  en	  række	  bøger	  om	  bl.a.	  velfærdspolitik,	  
socialpolitik	  og	  økonomisk	  historie.	  	  
I	  2008	  udkom	  Bjarne	  Hastrups	  barndomserindringer,	  ’Vær	  et	  menneske’	  og	  i	  	  2012	  udgav	  han	  
sammen	  med	  skuespilleren	  Lone	  Hertz	  samtalebogen	  ’Det	  mangfoldige	  liv’.	  
	  
	  
Pressekontakt	  
For	  interview	  med	  Bjarne	  Hastrup	  og	  yderligere	  information	  kontakt	  venligst	  Regine	  Wowk	  
på	  regine@wowk.dk	  eller	  telefon	  5129	  3674.	  	  


