
På denne smukke gård i den lille by Marchiano della 
Chianna i Toscanalavede vi mad og boede i en uge.

Jeg vidste det ikke på forhånd. Men man bliver 
meget lykkelig, når man opdager, at man kan lave 
sin helt egen pasta fra bunden. Og at det ikke 
en gang er svært. Det er mig til venstre.

Fredag
Vi besøger en af  de mange smukke lokale vingårde, 

hvor familiens medlemmer viser os vinstokkene, rum-
mene hvor vinen bliver lavet og lagret, inden vi går om 
bord i en lækker frokost, hvor vi også prøver deres sam-
lede sortiment af  vin og samtidig lærer lidt om, hvordan 
vi smager på det.

En smule berusede drager vi hjem igen, hvor det er tid 
til en lille lur, inden vi går i gang med den allersidste kok-
ketime.

Jeg lærer at lave ravioli. Pastadejen kan jeg allerede 
lave, så i denne omgang handler det om at fylde puderne 
med så lidt ricottacreme, at de ikke brister under kognin-
gen i det vand, som jeg har fundet ud af  skal være utrolig 
salt for at give den rette smag til frisk pasta.

Vi får også antipasti, lammesteg og tiramisu. Og mas-
ser af  den Limonicello, som vi selv har lavet. Det bliver 
en skøn aften, hvor vi griner og skåler til langt ud på nat-
ten. Vi skal jo bare hjemi morgen.

Jeg rejser hjem med hjemmelavet Limoncello og oli-
venolie fra gården i min kuffert. Der ligger de sammen 
med massevis af  skønne oplevelser og en hel del mere 
håndelag i et køkken. Jeg kan kun anbefale dig at tage af-
sted.

 { Midtjyske Medier var inviteret af Smag Toscana.

Af Signe Damgaard Jepsen 
Berlingske Media

se din alder  
i øjnene
Hendes liv er en succes. Aldrig har hun følt sig me-
re fantastisk. Aldrig været så stærk, så aktiv og så 
sund. Og spændende, meget mere spændende og me-
re sexet i 40’erne, end som yngre.

Eller hvad? Er det i virkeligheden en lodret løgn? 
Det er ikke nye bøger og blade om alder, der mang-

ler. Fra bøger om kvinder, der enten er uden alder. 
Eller også er i overgangsalderen. Til blade, websites 
og blogs om de såkaldte primetime-kvinder: kvinder 
på 40 plus - og bøger om en alderdom, der helt bør af-
skaffes, fordi den kun gør os til ofre.

Men hvor fantastisk er det at opdage, man er er 
blevet ti år ældre på ti uger?

Forfatter og retoriker Marianne Eilenberger, 46 år, 
er netop udkommet med »Sex, sandhed og sammen-
brud,« der en slags alders-opråb. En bog om, hvorfor 
det IKKE føles så helvedes fantastisk, som hun siger, 
at være i 40erne. Og med et budskab om at nå frem 
til en form for erkendelse - måske. 

»Hvis jeg skal være tilfreds med mit liv, bliver jeg 
nødt til at komme igennem en slags tabs-erkendel-
se og en justering af  mine forventninger til nutiden 
og fremtiden. Der er noget, der er for sent, som ikke 
længere er muligt.« 

At blive Årets Unge Erhvervshåb for eksempel el-
ler Danmarksmester i kajakroning, siger hun.

»For nogle kvinder er det et tab af  dimensioner at 
forholde sig til, de ikke længere kan få børn. Det er 
»final cut«, og man kommer heller aldrig til at se ud, 
som da man var i 30’erne. Lev med det.«

DET ER EN konstatering af  ikke at kunne åbne en 
avis, et blad eller høre radio uden at få succes-histo-
rier om kvinder i 40’erne, der har været baggrunden 
for at skrive bogen. Kvinder, som ifølge bogens forfat-
ter pludselig udlever deres passioner for fuld skrue 
op gennem 40’erne, hvor alting tilsyneladende lyk-
kes, og man derfor spejler sig i alle sine succeser.

Men Marianne Eilenberger tror ikke på, at det bil-
lede kan være hele sandheden.

»At det nærmest er blevet en tendens at være me-
re succesfuld og mere fantastisk i 40’erne, end da 
man var yngre, hænger måske sammen med hele 
»tænk positivt« bølgen,« siger hun.

»Med en indbygget forventning til os selv og vores 
omgivelser om at være lykkelige det meste af  tiden. 
Og hvis vi bare vil noget tilstrækkeligt meget, lyk-
kes det selvfølgelig for os. Vi skal bare blive ved med 
at tænke positivt og have god karma. Ung eller halv-
gammel.«

Men ting sker i livet, udforudsete ting som ikke al-
tid kan eller skal vendes til noget positivt, men må 
accepteres på den hårde måde og håndteres, mener 

Eilenberger. 
»Det er voksent og modent at håndtere modgang sam-

men med en erkendelse af, at alder ikke kun er positivt. 
At der er mindre tid tilbage, at man ikke har den samme 
energi længere, og at der er meget, man bare ikke kom-
mer så let af  sted med, som da man var yngre.«

ER BOGEN EN UDLØBER af  Marianne Eilenbergers 
egen bitterhed over ikke at være lige så fantastisk som 
mange andre jævnaldrende kvinder?

Svaret er et nej. Der er ingen bitterhed over ikke at 
være i stand til at juble over sine 46 år, siger hun.

»Min pointe er, at jeg sagtens kan være glad. Indimel-
lem kan jeg ligefrem føle mig fantastisk og indimellem 
også lykkelig. Men det er ikke FORDI, jeg er i 40’erne. 
Hvorfor skulle det være det? Hvorfor tale om rynker og 
kalde dem for medaljer? Eller som Margrethe Vest- 
ager, der i et interview sagde, at hun havde fortjent sit 
grå hår? Fortjent? Hvad mener hun?«

Ifølge Eilenberger handler det ikke om at fornægte, 
men om at acceptere alderen uden så meget snak og »hy-
pe«.

»Jeg kan ikke sige, at jeg er glad for at blive ældre, det 
ville være løgn. Måske er det bedste ved min alder, at jeg 
er blevet mere ærlig over for mig selv. Jeg har det ikke 
længere så svært med, hvad andre tænker om mig og 
mine valg.«

Men det er ikke ensbetydende med, at hun har fundet 
roen og kan læne sig behageligt tilbage.

Udlængsel og flugt har været et tilbagevendende tema 
i hele Mariane Eilenbergers liv. 

»Man skulle tro, at den slags blegnede med alderen, 
men for mit vedkommende er det modsat. Der er uende-
lig mange måder, jeg kunne leve mit liv på, selv om der 
også er kommet flere begrænsninger.«

Det liv, Marianne Eilenberger er endt med, er ikke ba-
re resultatet af  bevidste og velovervejede valg. Det er og-
så slutsummen af  en række tilfældigheder.

»Dem kan man så ligge og tænker over om natten, 
hvis man ikke kan falde i søvn og i stedet leger »hvad nu 
hvis...«

Hvad nu hvis, jeg til den fest for 20 år siden ikke havde 
mødt den mand og derfor... »

Det er ifølge Marianne Eilenberger ikke det samme 
som at fortryde, kun at erkende, at det var sådan, det 
blev. Og at der er masser af  udlængsel og store følelser, 
der stadig kan tromle én helt ud af  banen og mase en-
hver form for realitetssans i gulvet.«

Af Anne Funch 
afu@berlingske.dk

Ny bog af Marianne Eilenberger vil gøre op med myten om de 
forrygende 40’ere. For hvor fantastisk er det at opdage, at man 
er blevet ti år ældre på ti uger?
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