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UNGE HJEMLØSE I 


'Den første nat var ikke så slem' 
Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er 
en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle 
hjemløse i Danmark. Men der findes ingen samlet indsats 
målrettet de unge 
23. Juli 2008 
 
Af: JULIE HJERL HANSEN, 
LOUISE VOLLER 
 
19-årige Jens har været hjemløs de 
sidste tre måneder. Han har boet på 
forskellige forsorgshjem og herberg, 
siden han blev smidt ud hjemmefra i 
2007. Han forsøger at komme af 
med sit hashmisbrug, og finde 
arbejde og lejlighed. Foto: Gitte 
Sofie Hansen 


»Jeg bor lige derovre«, 
siger Jens, mens en finger 
peger på en halvanden 
personers uredt seng ved 
døren til toilettet. Der bor 
to andre hjemløse i det cirka 20 kvadratmeter store rum på 1. sal af det 
socialpædagogiske værested, Gaderummet, på Nørrebro i København. I 
den ene side er der et køkken, og vi sidder i sofaen foran et lavmælt, 
flimrende tv, som ingen ser.  


To måneder tidligere sender en velmenende kontaktperson fra 
Dalhoffsminde Forsorgshjem i Sønderjylland Jens Nielsen til 
København. Jens er 19 år, og det er meningen, at han skal begynde på 
Kofoeds Produktionsskole. Men det får han ikke lov til, fordi han ikke er 
registreret indbygger i Københavns Kommune. 


»Jeg fik lov til at sove på en madras én nat,« fortæller Jens. Den næste 
nat tilbringer Jens derfor på Kirkens Korshærs Cafe for Hjemløse i 
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Stengade 40, der tilbyder akut overnatning for hjemløse fra kl. 23.30 om 
aftenen til kl. 7.00 næste morgen. 


Læs mere om 


hjemløse 
»Jeg kom sent om aftenen... der er mange stofmisbrugere, så det er et 
barskt miljø, og jeg var den yngste... men det var okay, fordi jeg fik mad 
og en madras at sove på. Jeg mødte en italiener, som havde en joint, så 
det var ikke noget problem første nat. Jeg gik i brædderne, og så blev jeg 
vækket kl. 7.00 næste dag... så mødte jeg en gut, og vi gik rundt i 
København sammen.«  


I de næste 14 dage bor Jens på Kirkens Korshærs herberg i Stengade og 
Hillerødgade, indtil han finder Gaderummet. Gaderummet har nu været 
Jens hjem i de sidste to måneder. 


Ved din familie, hvor du er?  


»Nej... min lillebror er lige kommet hjem fra efterskole... Jeg skal både 
opsøge ham og min far igen, men jeg synes bare ikke, at de skal se mig 
sådan, som jeg er nu. Jeg vil gerne have et job og en lejlighed først. Min 
far skal ikke tro, at jeg er endt ligesom ham med en sprøjte i armen, jeg 
vil gerne vise ham, at jeg er blevet til noget.« 


Mors dårlige vaner 
Jens asker sin smøg i låget fra et Nutella-glas, mens han fikserer sit blik 
et sted over den flimrende fjernsynsskærm. Som syvårig bliver Jens 
forældre skilt, og han flytter med sin far, mens lillebroren bliver hos 
moren.  


Jens far er afhængig af både stoffer og alkohol, så han må aflevere Jens 
hos farmoren og farfaren et halvt år efter.  


»Det er nok det sted, jeg husker som et rigtigt hjem, altså en base... De 
boede på landet med en masse hunde og katte og dyr, og jeg havde 
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mange venner i skolen. Derfor blev jeg rigtig ked af det, da jeg skulle 
flytte tilbage til min mor i Viby. Min mor har en dårlig vane med at falde 
for drankere«. 


Moren får forældremyndigheden over Jens, og derfor flytter han hjem til 
hende og lillebroren igen. Da Jens mor bliver kæreste med Karsten, skal 
de flytte igen. 


»Jeg har gået i syv folkeskoler, og jeg har boet i de fleste forstæder i 
Århus, men jeg har aldrig følt mig hjemme nogen steder. Jeg vidste, at vi 
skulle flytte om et par måneder. Min mor har så mange mislykkede 
forhold bag sig, og vi skulle selvfølgelig flytte hver eneste gang, hun 
fandt en ny.« 


En af morens kærester, Klaus, har problemer med alkohol. 


»Han kaldte mig altid slendrian... ’rigtige mænd de arbejder tolv timer 
om dagen, din slendrian!’ Og så blev han syg i hovedet, når han drak, så 
jeg turde ikke gå ud af mit værelse om dagen.« 


Hvad var du bange for? 


»Vores hus var blevet drankerstedet, fordi han havde mange penge. Jeg 
havde intet overskud, så jeg pjækkede meget... Det var ligesom 
hjernevask at høre hans kommentar hver eneste dag... slendrian... du 
duer ikke til en skid. I to år. Det har nok ikke været specielt sundt. En 
dag sparkede han min dør ind og truede med at skyde hovedet af mig 
med et luftgevær.« 
Hvad gjorde din mor? 


»Hun sagde, at jeg bare kunne opføre mig ordentligt... men så blev han 
virkelig sindssyg, og så blev jeg nødt til at flytte ud til min farmor og 
farfar. Så indrømmede hun, at jeg havde haft ret, og så snakkede vi ikke 
om det længere... jeg ved ikke, hvad man kalder det?« 







Et tabu? 


»Ja...« griner Jens lydløst, »dem har vi mange af.« 


Forsorgshjem 
Skoletræthed er den officielle grund til, at Jens må forlade 10. klasse 
halvvejs gennem skoleåret. 
»Mine hænder var altid svedige, og nogle gange glemte jeg at trække 
vejret. Så blev jeg helt stiv i kroppen, og jeg kunne ikke koncentrere mig... 
jeg tænkte hele tiden over, hvad de tænkte om mig.« 


Da Jens mor smider ham ud hjemmefra i 2007, bliver han indskrevet på 
to forskellige forsorgshjem i Århus, først Tre-Ege og derefter Østervang.  


»Efter flere måneder på Østervang var der en psykiater, som gav mig 
diagnosen social angst og depression, og jeg skulle have haft nogle 
lykkepiller, men ugen efter smed de mig ud af forsorgshjemmet, så jeg 
fik aldrig lykkepiller«. 


»Jeg er ikke afhængig af amfetamin længere, men da jeg var på 
Østervang, hvor det var værst, var jeg afhængig i fire måneder og tabte 
mig syv kilo. Til sidst kunne jeg sniffe et gram og lægge mig til at sove 
bagefter, fordi min krop overhovedet ikke kunne følge med.« 
Hvorfor tog du så mange stoffer på Østervang? 


»Jeg var ked af det, men jeg fik selvtillid, når jeg tog amfetamin. Jeg 
vågnede op fra min døs, og jeg kunne tænke klart. Jeg udskød 
problemerne, og når jeg så ikke havde råd til flere stoffer, så kom det 
hele væltende... til sidst var jeg skind og ben.« 
Jens bliver taget med amfetamin flere gange og til sidst smidt ud fra 
begge forsorgshjem. Sagsbehandleren lukker Jens sag og sender ham til 
Dalhoffsminde Forsorgshjem i Sønderjylland. 


»Så tror jeg, at du kender resten af historien.« 







Livet i Gaderummet 
Gaderummet modtager ikke længere penge fra hverken kommunen eller 
staten, og Jens har ikke haft et sygesikringsbevis med adresse i 
København, så han kan ikke få kontanthjælp. Derfor har han ikke haft 
penge til mad i de tre måneder, han har boet i Gaderummet. 


Hvordan får du mad? 


»Hmm, jeg må ikke komme i det lokale supermarked længere. Sidste 
gang jeg var der, kom der seks mand fra personalet og sagde, at jeg 
skulle gå med det samme.« 


Jens har været hjemløs i tre måneder, men han har endnu ikke været i 
kontakt med en sagsbehandler om hjælp til at kvitte hashen, økonomi 
eller en støtteperson.  


Hvad skal der ske herfra?  


»Når jeg får kontanthjælp, så skal jeg finde mig en lejlighed. Jeg skal 
skære lidt ned på hashen og komme lidt i gang med at leve igen. Jeg vil 
gerne begynde til noget sport og læse nogle flere bøger... finde en 
interesse. Jeg føler mig som en zombie eller en robot, fordi mit liv er at 
se fjernsyn og ryge joints og snakke med de andre beboere... det er ikke 
så fedt på længere sigt.« 
Overfor Gaderummet ligger en fabrik, hvor Jens vil søge et 
rengøringsjob om natten, og på sigt vil han gerne begynde på Kofoeds 
Produktionsskole. 


Jens ønsker ikke at få sit rigtige navn frem. Hans navn er redaktionen 
bekendt. 


Fakta 


I Danmark lever flere end 5.000 mennesker på gaden, og ca. 1.300 af dem er under 30 år.  







Mange hjemløse søger mod storbyerne, og derfor er der flere end 1.800 i Københavns 


Kommune, som råder over cirka 1.600 døgn- og dagpladser.  


45 procent er afhængige af alkohol, 33 procent er afhængige af khat eller hash og 13 


procent af medicin. 


30 procent af de hjemløse har en psykisk sygdom. 


Årsager til hjemløshed er som regel misbrug, psykisk sygdom, udsætning fra egen bolig, 


boligmangel i hjemkommunen eller løsladelse fra fængsel. 


Halvdelen af de hjemløse har ikke haft fast adresse i over et år, mens 30 procent har været 


hjemløse i mere end to år og 20 procent har været hjemløse i mindre end tre måneder. 


Kilde: SFI 


Lov om Social Service § 110. Kommuner skal tilbyde midlertidigt botilbud til personer med 


særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. 


Herbergspriser. I Københavns Kommune er lejen for hjemløse 2.490 kr. om måneden og i 


Ålborg koster et værelse på et herberg 1.770 kr. om måneden. I Århus og Odense betaler 


hjemløse under 25 år dog halv pris, nemlig 1.230 kr. og 1.296 kr. om måneden 


 








HJEMLØSE. INTRODUKTION 


Herberg er forkert og for dyrt til 
unge hjemløse 
Antallet af unge hjemløse i Danmark stiger, men stigningen ses 
ikke på herberg og forsorgshjem. De unge hjemløse bor i parker og 
på gaderne, fordi herberg er for dyrt og ikke målrettet unges 
behov 
22. Juli 2008 
 
Af: JULIE HJERL HANSEN, LOUISE VOLLER 
 
Unge hjemløse lever i 
højere grad i såkaldt 
skjult hjemløshed 
som -sofasurfere- hos 
venner og familie 
eller på gaden, fordi 
der ikke findes tilbud, 
som er målrettet unge 
uden en fast adresse.  


Foto: Claus 
Christensen/ Scanpix 


For de fleste er 83 kroner for én overnatning med morgenmad og 
døgnassistance et beskedent beløb, men for de hjemløse bliver 2.490 
kroner hver måned en betragtelig udgift.  


Men det er prisen, hvis et herberg i Københavns Kommune er den sidste 
udvej.  


Det er svært at vurdere, hvor mange hjemløse, der reelt lever i Danmark, 
men den sidste nationale kortlægning peger på omkring 5.000 hjemløse, 
hvoraf cirka 1.300 er under 30 år.  


Læs mere om 
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hjemløse 
unge hjemløse 
I 2006 lod under halvdelen af de hjemløse - i alt 2.269 - sig indskrive på 
et herberg eller et forsorgshjem.  


Men kun 16 procent af unge hjemløse under 30 år lod sig indskrive, viser 
en opgørelse fra den sociale ankestyrelse i 2006.  


De unge hjemløse lever i højere grad i såkaldt skjult hjemløshed, som 
'sofasurfere' hos venner og familie eller på gaden, fordi der ikke findes 
tilbud, som er målrettet unge uden en fast adresse. 


For dyrt for de unge 
Ifølge Landsforeningen for Hjemløse, SAND er de unges økonomi én 
mulig forklaring på, at de unge ikke benytter sig af tilbuddene: 


"Der er en del, der falder uden for systemet, det har vi altid vidst, og vi 
kan eksempelvis se en direkte sammenhæng mellem flere unge 
forhutlede mennesker på gaden, og at regeringen har sat kontanthjælpen 
ned," siger Ask Svejstrup fra SAND.  


For en ung uden fast adresse er et herberg en dyr løsning, fordi de unge 
ofte har færre penge at finansiere kost og logi med. Kontanthjælpen til 
unge under 25 år er på 5.940 skattepligtige kroner, mens et værelse 
inklusiv kost minimum koster 3.600 kroner om måneden, og 
minimumprisen for et værelse på et herberg uden kost er på 2.100 
kroner om måneden, vurderer Landsforeningen for Hjemløse.  


"Det har selvfølgelig betydning, at man har nedsat kontanthjælpen, fordi 
man ved, at der er en direkte sammenhæng mellem økonomisk og social 
marginalisering, hvilket betyder, at jo fattigere man er, jo lettere 
udstødes man af samfundet," siger Ask Svejstrup. 


Ringe viden om unge 
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Der er flere årsager til, at færre unge bruger herberg, mener forsker i 
social- og velfærdspolitik hos SFI og forfatter til 'Hjemløshed i Danmark', 
Lars Benjaminsen: 


"Det kan være, at de unges netværk stadig er intakt, så de kan bo hos 
venner og familie, og det kan være, at de har færre penge til rådighed," 
siger Lars Benjaminsen, "men vi ved det faktisk ikke". 


Ifølge Lars Benjaminsens rapport udgør de unge 40 pct. af dem, der 
'sofasurfer' hos venner og bekendte, og det undrer ikke Ask Svejstrup. 


"De unge bor hos venner og bekendte, indtil de har slidt på familie og 
venner længe nok til at ryge på gaden. Sofaliggerne er unge på vej til reel 
hjemløshed, så jeg tror, at vi har en situation, som eksploderer inden 
længe," siger Ask Svejstrup. 


En film om unge hjemløse i 1999 er det eneste politiske fokus, der har 
været på unge hjemløse indtil august sidste år, hvor daværende 
socialminister Eva Kjer Hansen offentliggjorde en hjemløseplan og 
afsatte 600 millioner i en satspulje til kampen mod hjemløshed. Den 
gang sagde socialminister Eva Kjer Hansen til Ritzau:  


"Det duer jo slet ikke, at så mange unge tilsyneladende bor på gaden. 
Derfor skal der en særlig indsats til. Målet er, at de unge slet ikke skal 
være på et forsorgshjem, men at de med det samme skal have en bolig."  


Ingen national plan 
Velfærdsministeriet oplyser dog, at der på nationalt plan ikke er lavet 
nogen samlet indsats målrettet mod de unge hjemløse. Men en af de 
kommuner, der har valgt at søge Velfærdsministeriets satspuljemillioner 
er Københavns Kommune, som netop har færdiggjort en analyse af 
hjemløseområdet, som viser behovet for at opprioritere indsatsen over 
for unge hjemløse.  







Københavns Kommune håber derfor på at få penge fra 
Velfærdsministeriet til at lave pigebofællesskaber og nye 
overnatningstilbud til de unge, som ikke bryder sig om at sove på 
herberg med ældre misbrugere.  


Samtidig vil kommunen give den enkelte hjemløse en fast kontaktperson 
frem for skiftende sagsbehandlere, bygge flere boliger til hjemløse og 
satse mere på forebyggelse i form af gældsrådgivning, hvor folk kan få 
løst deres økonomiske problemer, inden de står på gaden.  


Serie: Unge hjemløse 


Unge hjemløse 


Antallet af unge hjemløse i Danmark stiger. I de kommende dage fortæller tre unge 


hjemløse, hvordan man mister en faste adresse, hvordan livet i gadens rum ser ud, og 


hvordan man igen kan få et sted at bo. 


Ung og hjemløs 


I Danmark lever flere end 5.000 mennesker på gaden og ca. 1.300 af dem er under 30 år.  


Mange hjemløse søger mod de store byer, og derfor lever flere end 1.800 i Københavns 


Kommune, som råder over 17 hjemløsetilbud med tilsammen 749 døgnpladser og 458 


dagpladser. Det vil sige cirka 1.600 pladser til cirka 1.800 unge hjemløse.  


45 procent er afhængige af alkohol, 33 procent er afhængige af khat eller hash og 13 


procent er afhængige af medicin. 


30 procent af de hjemløse har en psykisk sygdom. 


Årsager til hjemløshed er som regel misbrug af alkohol eller stoffer, psykisk sygdom, 


udsætning fra egen bolig, boligmangel i hjemkommunen eller løsladelse fra fængsel. 


Halvdelen af de hjemløse har ikke haft fast adresse i over et år, mens 30 procent har været 


hjemløse i mere end 2 år og 20 procent har været hjemløse i mindre end tre måneder, 


fastslog rapporten 'Hjemløshed i Danmark fra SFI. 







Lov om Social Service § 110 


Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige 


sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov 


for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.  


Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning 


fra offentlige myndigheder. 


Herbergspriser  


Prisfastsættelse for § 110. 


I Københavns Kommune er lejen for hjemløse sat til 2.490 kr. om måneden og i Ålborg 


koster et værelse på et herberg 1.770 kr. om måneden. I Århus og Odense betaler hjemløse 


under 25 år dog halv pris, nemlig 1.230 kr. og 1.296 kr. om måneden.  


 








UNGE HJEMLØSE III 
 
'Jeg følte mig ikke tilpas nogen steder' 
 
Klas er 27 år og har tidligere været én af de cirka 1.300 hjemløse unge, der lever i 
Danmark. De unge udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark, men der findes 
ingen national indsats målrettet mod dem. Her fortæller Klas om, hvorfor han endte 
på gaden, og hvordan han kom væk derfra igen 
31. Juli 2008 
 
Af: JULIE HJERL HANSEN, LOUISE VOLLER 
 


Kaffe, smøger, computerspil, hash 
og fjernsyn plejede at være Tajs-s 
hverdag. Men en dag fik han nok 
og tænkte, at det var tid at komme 
videre. Foto: Gitte Sofie Hansen 


Klas var til eksamen i engelsk på 
HF i går.  


"Jeg fik 10," siger han og smiler 
bredt. For 10-11 år siden, da de 
andre fra hans skole startede i 
gymnasiet og på HF, var tanken 
om at tage en uddannelse 
utænkelig for ham. "Dengang 
havde jeg nok holdt et halvt år på 
HF, så var jeg skredet igen," 
siger han og fortsætter: 


"Dengang kunne jeg ikke rigtigt 
føle mig tilpas nogen steder. Jeg 
kunne ikke finde ro. Jeg 
bevægede mig hele tiden alle 
mulige forskellige steder hen; på 
bistand og så over på SU på 
produktionsskole. Hele tiden 
frem og tilbage. Og det endte jo 
bare med, at jeg sad og røg hash 
det meste af tiden."  
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Der gik rod i den  
Da Klas var 18 år, havde han og hans kæreste besluttet, at han skulle flytte over til hende i Odense. 


"Men så gik der rod i den, og så stod jeg der med håret i postkassen," siger han og smiler skævt. 


Han gad ikke at flytte hjem til sine forældre igen, så han endte med at flytte ind i det 
socialpsykologiske værested for unge hjemløse, Gaderummet, på Nørrebro. 


"Vi boede i de her telte i det gamle Gaderum. Vi havde delt det op sådan, at der var en gang i 
midten med telte til hver side. Altså sådan lagener, der var spændt ud som telte over hver madras. 
Det var lidt uhumsk," siger Klas.  


Men heller ikke i Gaderummet kunne han finde ro. Der gik ikke mere end et par måneder, før han 
endte ude på Christiania, hvor han overnattede i en vens skurvogn.  


"Vi lavede ikke en skid andet end at stå op hver dag og tage flere stoffer. Coke, svampe, LSD - you 
name it. Alt hvad man kan forestille sig at få fingrene i. Der boede jeg så ude i to eller tre måneder, 
men til sidst gik det fuldstændigt galt, altså klappen slog bare ned, og så flyttede jeg tilbage til 
Gaderummet," fortæller Klas.  


I Gaderummet fik han nogle samtaler med psykologen Kalle Birch-Madsen, men derudover fik han 
lov til at passe sig selv.  


"Kaffe, smøger, computerspil, hash og så fjernsyn. Det var min hverdag. Der skete ikke særligt 
meget. I weekenden var det druk og en gang imellem stoffer, og det var det," siger han.  


"Men det gav mig en eller anden form for frirum, som jeg ikke tror, at jeg kunne have fået andre 
steder. Der er jo ikke så mange steder, der er sådan. Der er altid nogle pædagoger og nogle regler, 
der siger, at du skal være 'sådan' og 'sådan'. Men når man har det psykisk af helvede til, er det 
sindssygt befriende, at der i en periode ikke bliver stillet så store krav til én."  


Grumt og hardcore 
I Gaderummet blev Klas hærdet.  


"Det var jo ret grumt, ret hardcore," siger han og fortsætter:  


"Vi var 30-35 mennesker, der boede på meget lidt plads, så der kom jo nogle gnidninger, og sproget 
var ret sådan... altså en normal person, der kom derop ville jo tænke, 'hvad sker der for folk? Men 
det betød jo også, at jeg blev styrket," siger Klas. 


- Hvad fik dig til at få nok og komme videre? 







"Det ved jeg ikke", siger Klas og kører hånden gennem det korte sorte hår. "Lige pludselig fik jeg 
det bare sådan: Nu kan jeg ikke stå her mere. Han gik ud og fandt et værelse. Men det viste sig at 
være hos en junkie, som røg heroin. 


"Der var herreklamt. Frygtelig person. Men der boede jeg heldigvis ikke i særlig lang tid. Så 
flyttede jeg til Vesterbro til min bror," siger Klas. Han kører teskeen lidt rundt i kaffen og siger så:  


"Selvom jeg var flyttet, kom jeg stadigvæk i Gaderummet. Det var en længere proces med 
forskellige faser. Én, hvor jeg boede der og én, hvor jeg var flyttet derfra, men stadigvæk kom der. 
Og så langsomt begyndte jeg at komme videre," siger han. 


I dag arbejder Klas sammen med mange af dem, som han tidligere kom i Gaderummet med. De står 
for at sætte lys og bygge scene til forskellige arrangementer og firmafester. 


"Der er næsten ingen af dem, som jeg kom dernede sammen med, der kommer i Gaderummet 
længere. Det gider de ikke mere. Det var dengang. Nu er det nu," siger han. 


Det ærgrer Klas, at der ikke er så mange af de frirum tilbage i København, som har været med til at 
hjælpe ham. Den fri Ungdomsuddannelse, som han har gået på, er lukket. Ungdomshuset er lukket - 
i hvert fald i en periode, Børnehuset er lukket, Christiania er ved at blive normaliseret, og efter en 
dom i fogedretten den 20. juni i år er Gaderummet blevet smidt ud af deres lokaler på 
Rådmandsgade.  


"Der vil jo selvfølgelig altid være dem, der er aktivistiske, og som er gode til at samle sig i grupper 
ligegyldigt hvad, men så er der jo også dem, der ikke er de vildeste sociale mennesker, som man 
mister, fordi de måske ikke lige er så gode til at finde de der små frirum rundt omkring," siger Klas.  


Fakta 
FAKTA 
Ung og hjemløs 


I Danmark lever flere end 5.000 mennesker på gaden og ca. 1.300 af dem er under 30 år. 


Mange hjemløse søger mod de store byer, og derfor lever flere end 1.800 i Københavns Kommune, 
som råder over 17 hjemløsetilbud med tilsammen 749 døgnpladser og 458 dagpladser. Det vil sige 
cirka 1.600 pladser til cirka 1.800 unge hjemløse. 


45 procent er afhængige af alkohol, 33 procent er afhængige af Khat eller hash og 13 procent er 
afhængige af medicin. 







30 procent af de hjemløse har en psykisk sygdom 


Årsager til hjemløshed er som regel misbrug af alkohol eller stoffer, psykisk sygdom, udsættelse af egen bolig, 


boligmangel i hjemkommunen eller løsladelse fra fængsel. 


Halvdelen af de hjemløse har ikke haft fast adresse i over et år, mens 30 procent har været hjemløse i mere end 2 år og 


20 procent har været hjemløse i mindre end tre måneder, fastslog rapporten. 


 








UNGE HJEMLØSE II 


'Jeg vil bare sejle' 
Benny er 23 år og har været hjemløs, siden han var 18 år. Han er 
en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle 
hjemløse i Danmark, men der findes ingen samlet national indsats 
målrettet mod dem. Information sætter i denne interviewserie 
fokus på, hvorfor de unge ender på gaden 
26. Juli 2008 
 
Af: JULIE HJERL HANSEN, LOUISE VOLLER 
 
Benny bor i 
Gaderummet, som 
er et værested for 
unge hjemløse på 
Nørrebro. Hver 
morgen står han op 
ved femtiden - før 
de andre vågner - 
og samler flaskerne 
fra gårsdagens 
branderter sammen 
og går ned og 
bytter de tomme 
flasker til fulde 


Foto: Gitte Sofie 
Hansen 


"Mine venner kalder mig bare Benny," siger han og smiler, så de blå øjne 
lyser. Benny er 23 år gammel og har boet 47 steder i Norge og syv steder 
i Island. Han ved ikke, hvor mange steder han har boet i Danmark, men 
han har overnattet på de fleste af byens herberger og i de fleste parker.  


I dag bor Benny i Gaderummet, som er et værested for unge hjemløse på 
Nørrebro.  



http://www.information.dk/162782

http://www.information.dk/bruger/7893

http://www.information.dk/bruger/8357





Han har indrettet sig med sin madras og dyne i et hjørne af kælderen 
mellem en masse gamle møbler og papkasser. 


Læs mere om 


hjemløse 
unge hjemløse 
"Jeg er nogle gange bange for, at stolene skal falde ned i hovedet på 
mig," siger han og peger grinene på et par brune køkkenstole, som 
dingler faretruende i et reb fra loftet over hans hovedpude.  


"Jeg fik bistand i to år, men den stoppede i januar sidste år, så jeg har 
levet af ingenting i halvandet år nu," siger han.  


Hver morgen står han op ved femtiden - før de andre vågner - og samler 
flaskerne fra gårsdagens branderter sammen og går ned og bytter de 
tomme flasker til fulde. Så lægger han sig til at sove indtil om 
eftermiddagen, hvor han sætter sig op i tv-stuen og ser serier med de 
andre. Han holder op med at ryste, når han har drukket de første 15 øl.  


- Hvorfor mistede du bistanden for halvandet år siden? 


"De ville gerne have, at jeg skulle gå i aktivering et sted helt ovre i den 
anden ende af byen. Der skulle jeg møde hver dag klokken ni. Men jeg 
har jo et alkoholproblem, så jeg står ikke op hver dag klokken halv ni og 
går super langt gennem hele byen," siger Benny.  


Ifølge lovgivningen burde han have fået en støttekontaktperson og et 
tilbud om afvænning, men siden januar 2007 har Benny ikke haft nogen 
form for kontakt med systemet.  


- Hvornår begyndte du at drikke alkohol? 



http://www.information.dk/emne/hjemlose

http://www.information.dk/emne/unge-hjemlose





"Jeg ville ikke drikke alkohol i lang tid. Mine forældre drak. Så jeg 
hadede alkohol. Men jeg begyndte at ryge hash og drikke alkohol, da jeg 
var 18 år," siger Benny.  


Hvorfor drikker du? 
"Jeg vil ikke sige, at jeg drikker mig væk fra verden, men nogle gange 
behøver jeg det bare helt vildt. Jeg ville ønske, jeg blev mere glad af det. 
Jeg koldsveder, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv. Efter et 
par øl stopper det," siger han. 


Benny er født på Island og har boet det meste af sit liv på forskellige 
børnehjem.  


"Min mor var hjemmegående. Hun passede børnene. Min far var 
uddannet maskiningeniør. Han arbejdede med biler, tror jeg, men det 
gik lidt op og ned. Han arbejde lidt, så sad han hjemme og drak lidt, og 
så arbejdede han lidt igen," siger Benny.  


"Jeg flyttede hver tredje måned, indtil jeg var 10 år.". 


Da han var syv år, blev han fjernet fra forældrene. Lærerne havde lagt 
mærke til de blå mærker, så han kom på børnehjem og blev sendt til 
psykolog. 


"Jeg hadede alle de der test. Test, test, test - hele tiden," vrænger han. 
"Men hun lavede også en intelligenstest på mig og fandt ud af, at jeg har 
en IQ på 135. Hun sagde, at jeg kunne klare det meste," siger Benny.  


Første gang Benny boede længere tid alene på gaden, var han 16 år.  


"Jeg fik lov til at tage hjem fra børnehjemmet og besøge min mor to 
gange om året. Nogle gange lod jeg være med at komme tilbage. Jeg stak 
af. Så var jeg væk i en måned eller to."  







Da han fyldte 18 år, kunne han frit rejse fra børnehjemmet. Han havde 
arvet nogle penge fra sin farfar og besluttede sig for at tage til Danmark 
med sin mor og sin bror for at prøve lykken.  


"Vi klarede at leve for de penge i et år. Så havde vi ikke flere penge," 
siger Benny og fortsætter:  


"Så gik min bror, min mor og jeg på gaden med vores hund Rambo for at 
prøve at finde arbejde. Vi tog til Sundholmen og til Christianshavn. Men 
altså, min mor, jeg og hunden stod der og skændtes. Vi havde ikke nogen 
penge, så det endte med, at min mor flyttede på et kvindehjem, og jeg 
endte med at bo lidt på gaden, og så flyttede jeg herhen," siger han.  


-Hvad drømmer du om i fremtiden? 


"Jeg har lyst til bare at sejle. Jeg vil gerne have noget nemt arbejde, være 
grønthandler eller et eller andet - noget afslappende. Men det ville være 
fantastisk bare at sejle. Tage til Afrika og videre - whatever. Bare sejle," 
siger Benny og tager en slurk af sin øl.  


Fakta 


Serie: Unge hjemløse 
Kulturen og pengene 


I mange år har det været god latin, at staten i al væsentlighed bærer udgifterne på 


kulturområdet.  


Private mæcener og sponsorer har spillet en meget lille rolle I forhold til kunsten. Det har - 


på godt og ondt - gjort kunstnere og institutioner afhængige af den ministerielle.  


De senere år har vi set en stigende 'privatisering' af kulturen. Når de statslige midler ikke 


slår til, må Mærsk bygge operahus, Nordea Danmark Fonden købe kunst til Arken, House 


of Prince sponsere forestillinger på Det Kgl. Teater.  


Svigter staten, eller giver blandingsøkonomien kunsten og institutionerne nye muligheder? 







Information har bedt en række kulturfolk kommentere. Dette er det fjerde Synspunkt i 


serien. 


Fakta: Ung og hjemløs 
Ung og hjemløs 


I Danmark lever flere end 5.000 mennesker på gaden og ca. 1.300 af dem er under 30 år.  


Mange hjemløse søger mod de store byer, og derfor lever flere end 1.800 i Københavns 


Kommune, som råder over 17 hjemløsetilbud med tilsammen 749 døgnpladser og 458 


dagpladser. Det vil sige cirka 1.600 pladser til cirka 1.800 unge hjemløse.  


45 procent er afhængige af alkohol, 33 procent er afhængige af Khat eller hash og 13 


procent er afhængige af medicin. 


30 procent af de hjemløse har en psykisk sygdom 


Årsager til hjemløshed er som regel misbrug af alkohol eller stoffer, psykisk sygdom, 


udsættelse af egen bolig, boligmangel i hjemkommunen eller løsladelse fra fængsel. 


Halvdelen af de hjemløse har ikke haft fast adresse i over et år, mens 30 procent har været 


hjemløse i mere end 2 år og 20 procent har været hjemløse i mindre end tre måneder, 


fastslog rapporten. 


 





