
Glæden ved, og ønsket om, at se godt ud har ingen alder. 
 
Jeg fik en henvendelse fornylig af Tove fra Albertslund. Hendes fodterapeut havde henviste hende 
til os.  
Tove har fødder som er slidt af et langt liv, hvor hun i de første år dansede ballet. Det var det som 
ødelagde hendes fødder siger hun. Tove er 96 år og hun ligner en Hollywood stjerne. 
 
Hun klæder sig smukt og håret sidder perfekt. Når man træder ind i hendes hjem, er det som at 
træde ind i en tidslomme. God stil, godt humør og masser af energi og livsmod. 
 
Tove har en masse sko, som hun slet ikke kan gå i. De er nærmest også helt ens. 
 
 

 
 
Hun har fået en bevilling fra kommunen. Det betyder at kommunen giver et tilskud til, at hun kan 
få syet sko der passer hendes fødder. Det betyder i virkeligheden at de betaler den største del, 
faktisk det meste af et par skræddersyede sko. Et par sko hvor form og funktion passer. Hos os har 
vi udvidet dette med, at udseendet også skal passe. Det skal gøre kunden glad og tilfreds. Vi synes 
at humøret er en vigtig funktion, så skoene skal være smukke eller flotte eller hvad man nu vil. 
 
Tove fik taget mål og jeg tog foto af hendes fødder, så jeg kunne forklare kommunen præcis hvad 
der skulle laves. Det tager selvfølgelig lidt tid, så imens kunne vi snakke om alt muligt. Jeg synes jo 
det er sjovt at lære kunderne at kende. Det gør det også nemmere at regne ud hvad de gerne vil 
og hvad de går og drømmer om. 



      
 
Mens jeg målte og spurgte bl.a. Tove ud om hendes drømme. Så sagde hun pludselig: ’jeg har 
været gift 7 gange’ – jeg var ved at falde ned af stolen af grin. Det var bare sådan en overraskende 
bemærkning. -Men absolut vigtig.  
 
Nu ved jeg, at Tove er ikke kedelig og hun er en livsnyder. Det er på den måde meget nemmere for 
mig, at foreslå hende det ene og det andet. Efter den bemærkning, faldt det mig pludselig meget 
mere naturligt, at foreslå hende diamantspænder på et par nye sko. 
 
 

     
 
Tove skal have to par sko og hun har nu fået det første par. Hun er rigtig glad, for nu kan hun gå ud 
og nu har hun ikke ondt i fødderne pga. sko der sidder forkert og klemmer. Vi ved jo alle sammen, 
at det mildest talt er et helvede, når skoene ikke passer og de gør ondt. Man kan kun tænke på 
dét, og man ser mærkelig ud i ansigtet og bliver i dårligt humør.  
 
Når man har problemet, er det virkelig forstyrrende og ødelæggende for alt. 
 



Da Tove fortalte mig om sit absolut ikke kedelige liv, lokkede jeg hende til at finde nogle foto frem 
fra dengang. Nogle af dem er taget for omkring 90 år siden.  
 

    
Det er simpelthen så sjovt når man har tid til at lytte. Alle de historier og alle de overraskelser man 
får. Ofte forestiller man sig ikke hvad folk har oplevet gennem deres liv, men det er jo tit utrolige 
ting. Tove har være ansat i Nyborg statsfængsel og senere i Vestre fængsel og den dag hun forlod 
sit arbejde for sidste gang, da blev der ikke flaget. De var alle så glade for hende og hun har helt 
sikker pyntet på dagene for mange mennesker der, og de var rigtig kede af, at hun ikke skulle 
arbejde længere. 
 

      
 
Vi er nu i gang med diamantskoene til Tove. Hun skal til en stor fest og da skal hun have dem på. 
Normalt siger jeg at alle vores sko også passer til Jeans. Jeg tror nu ikke at Tove ejer et par og det 
passer nu også bedre til hendes stil med smukke kjoler.   



 
Her er Tove nr. 3 fra venstre og forrest 

    

 
-og her hvor hun er lidt ældre, er det hende der står bagerst uden strømper. 
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