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Forord
Trin 3 dansk

til formål at forbedre og udvikle
forskellige teksttypers karakteri-

er et grundlæggende materiale for voksne, som har

kursistens kendskab
stika.

til

ords grammatiske sammenhænge og

til

Teksthæftet indeholder både anvisningstekster, informationstekster med tabeller og fiktionstekster. Til hver tekst er der udarbejdet specifikke opgaver, som alle findes i opgavehæftet.
Opgaverne i opgavehæftet tager bl.a. udgangspunkt i læseteknikker, kommunikation, sætningsopbygning og fremmedord. Hvert afsnit afsluttes med en skriveopgaver. Bagerst i opgavehæftet er der

diktater, som er løsrevet fra de enkelte tekster.
Dette teksthæfte er udarbejdet af Inge Allesø Nielsen og færdiggjort af Susanne Frost Maarbjerg.
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Man ska\ bare
AOF HVERDAGSBRIKKER

2OO1

lnterviews på LEGO med et hold
FVU-kursister, der er »sprunget ud"

som /æse-skrive-svage og har sat
sig på skolebænken. Undervisningslokalet ligger i tilknytning til virksom-

mere og mere og også læse. Men kollegerne
har været fiinke til at hjælpe. Man skal bare
turde...

Det er et godt tilbud
Kim:

heden, så undervisningen bliver en
naturlig del af arbejdslivet. Der arbejdes med læseøvelser og opgaver på

pc, og tonen er afslappet og munter.

Man skal tage skridtet og stå frem

Man skal tage skridtet

kan. Men det er et godt tilbud, vi her har fået,
specielt fordi vi får tid til både undervisning
og lektier i arbejdstiden. Det, at vi alle sammen har den samme lterer, tror jeg er vigtigt,
fordi lcereren kender os og yores forskellige

Jan:

-

Mange job.funktioner kræver, at du kan
skrive og læse, og det skal gå meget stærkt,
når man skal skrive reparationsrapporter,
svare på mails og meget andet. Det er ikke
altid nemt, og så må man bruge de ord, man

ogståfrem

bede om

hjcelp. Det er det allervigtigste. Hvis man ikke

tør snakke med sine kolleger om problemet, så
er det man begynder at sno sig udenom... Flere

nikker bekræftende, de kender historien med at
om at sno sig udenom. Jan fortsætter:

-

Når jeg

niveauer. Nogle er gode
til noget øndet.

til

nogen ting, andre

Lektier, ja tak
Henriette:

har deltaget på kurser og møder i forbindelse
med talsmandsarbejde, så har konen skrevet
ansøgninger og breve. Det holder selufølgelig
ikke i lcengden, for vi skal også skrive og læse,
når vi er på arbejde, og der kan man ikke lige
sende bud efter konen.

lektier for, men ikke flere, end yi kan
nå i den afsatte tid. Og her kan vi lave lektier
sammen, det betyder virkelig meget.

-

Vi

får

Videre derfra
Tom:

Man skal bare turde...
Jonna:

Jeg har været nødt til atfå hjælp afkolleger,
til at udfyldefx ugeplaner. Vi skal kunne,skrive

-

Den indledende test var ikke afskrækkende
tværtimod. Det erfint nok, og det giver ro, når
man ved, hvor man er iforhold til de andre. Og
så kan man gå videre derfra.

-li{}}1

":

DANSK

TURDE
Medarbejdere i Lego produktion 2011:
Billund, Mexico, Tjekkiet og Ungarn.
9.374 fuldtidsansatte, heraf ca. 3000 i Billund.

Personalepolitik:
I LEGO's personalepolitik spilter efter- og videreuddannelse en helt afgørende rolle. Uddannelsestilbuddene er mange, og når man deltager i uddannelse, får man sin sædvanlige grundløn, men må undvære tillæggene.

Skraldemand for en dag
EN JOURNALIST OG EN FOTOGRAF TAGER TUREN N/ED

Tidlig morgen
En mørk og tåget morgen sidst i oktober mødes
vi med skraldemændene Lars og Preben på en

i

Rødding. Klokken er 5,

vi

skal
med dem ud og køre skrald, og de er klædt på
til arbejdet. Arbejdstøj med reflekser, hand1i1le sidevej

sker og sikkerhedsfodtøj sørger for, at dagens
arbejde kan udføres sikkert. Inden dagen er
omme, skal de have tømt 450 500 containere
på næsten lige så mange adresser.

Mørke
Så tidligt på dagen ligger mange indkørsler
hen i mørke. Og det er vanskeligt at se, om der
eventuelt er noget, man kan risikere at falde

Cyklister
Vi holder en kort pause og nyder en tiltrængt
kop kaffe inde i førerhuset. De før så mennesketomme gader er blevet fyldt med trafikanter.
Især cyklister er en udfordring, når man kører

skraldebil. Bakkamera, sidespejl og et særligt
»cyklistspejl« sØrger for, at chaufføren kan
holde øje med det hele.

Løse hunde
Et sted kommer en løs hund farende. Den
heldigvis glad og vil bare klappes, »men vi
ikke

er
er

så begejstrede for løse hunde,« siger Pre-

ben. >N'i ved jo ikke, om de er venligtsindede.«

over eller støde ind i.

Smal indkørsel

I

En lokal askesky
»Når folk for eksempel smider aske ud, er de
til at fylde det i plastikposer og lukke
dem godt, men hvis posen er lukket helt luft-

flinke

tæt, risikerer
komprimerer

en smal indkørsel kanter Preben sig forsig-

tigt forbi

vi, at den eksploderer, når vi
affaldet i bilen, og så står der

en

bil, der er parkeret,

så han næsten

ikke kan komme forbi med spanden. »Det går
at vi rager et sidespejl af, når vi går

jo ikke,

forbi,« påpeger han.

en lokal askesky op fra bilen. Så er det fak-

35 tons affald

tisk bedre at pakke det ind i avispapir eller
lignende, som luften kan slippe ud af,« siger

Ud og ind af bilen, op og ned ad trinbrættet!
Hvor mange gange er det lige i løbet af en dag?
Når ugen er gået, har Lars og Preben hentet

Lars.

mellem 30 og 35 tons affald ude hos borgerne

En seddel i postkassen
Flere steder er affaldsspanden vendt forkert,
så Preben er nødt

til

at række ind over den og

og kørt det

til

forbrændingsanlægget.

Godt trætte

vride den tunge, fyldte spand rundt for at kunne
køre afsted med den. Lars noterer adressen og
lægger en seddel i postkassen. Hvis det er sket
før, får spanden et klistermærke på siden, så
beboerne kan se, hvordan de skal vende span-

Affald, som afhentes på denne måde, betegnes

den rigtigt.

som dagrenovation.

6

Arbejdsdagen for de to skraldemænd i Rødding
er nøjagtig som arbejdsdagen for alle andre
skraldemænd.
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Henovation
0m renovation:
Renovation:

lndsamling og fjernelse af affald

Natrenovation:
(enkelte byer indtil 1970)

Fjernelse af indhold i latrintønder

Dagrenovation:

Fjernelse af almindeligt affald fra
husstande

Oplysninger fra Miljøstyrelsen 2008 (tallene gælder pr. år):
Affald i alt:

15,6 mio. tons

Dagrenovation i alt:

1,7 mio. tons
(Miljøstyrelsen 2008)

Dagrenovation pr. indbygger:

340 kg

Genanvendelse af dagrenovation:

12
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Madspild
HVOR MEGET MAD SMIDER DU UD.
Et halvt brødfra iforgårs

Hvor meget drejer det sig om?

Madspild er et aktuelt emne og bestemt også
noget, man kan spørge sig selv om. Hvor me-

meget mad smider hver enkelt person gennem-

get smider du i skraldespanden i stedet for at
tænke dig om? Hvor tit køber du et friskt brød,
selv om der ligger et halvt brød fra i forgårs?
Der er god grund til at stille spørgsmålet, for

Hvor meget mad smider danskerne ud? Hvor
snitligt ud?

store.

En familie med 2 voksne og 2 børn smider
ugentlig 3,2 kg mad ud. Det svarer tll 12-15
frikadeller, 30 skiver rugbrød, 5 æbler og 5
gulerødder - og dertil 1 liter mælk.

Hvad er madspild?

Hvad mon der er i containeren i dag?

Madspild er spild af mad, der fint kunne have
været udnyttet. Det er madvarer, som man ikke
har fået sat væk efter måltidet, og så er brødet
tørt og mæ1ken sur. Det er madvarer i køleska-

Et par unge mennesker har fundet en god fi-

de officielle tal for omfanget af madspild er

bet, man har overset eller glemt, og som derfor
er blevet dårlige.

Madspild er også leVnede portioner i cafeterier,
rester fra restauranters buffet'er og supermarkedernes kasserede madvarer.

Fødevarem

i

n

dus, der sparer penge. De går simpelthen

til

su-

permarkedet og henter indpakket frugt, grønt,
brød og kød i containeren. De accepterer naturligvis, at varerne ikke har lang holdbarhed, da
de jo netop er blevet kasseret afhensyn til datomærket. En af de unge siger, at han var utrolig
flov ved at gøre det de første gange, men han
ved, at det ikke er ulovligt, og det er heller aldrig blevet påtalt af supermarkedet. Derfor benytter han tit den form for madforsyning.

isteriet oplyser:

5.580;500 danskere kasserer hvert år

237.000.000 kg mad

Omregnet:
5.580.500 danskere kasserer hver uge

4.560.000 kg mad

1 dansker kasserer gennemsnitligt hvert år

40 kg mad

1 dansker kasserer gennemsnitligt hver uge

0.8 kg mad

1;.i'-: z. :j,tritt

f-',

Udnyttelse af kasserede madvarer
Datokasserede madvarer kan udmærket bruges, og det har en velgørende organisation i
USA, Meals on Wheels, udnyttet i en årrække.
Om morgenen henter man de kasserede madvarer, tilbereder dem i løbet af dagen til måltider, der mod meget lav betaling leveres til
kunderne. Både den frivillige arbejdskraft og
kunderne er i stort omfang pensionister.
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Farlige kyllinge -bakterier
Hvert år bliver op mod 24.000 danskere syge af
farlige campylobacter-bakterier i danske kyllinger.
Mens man effektivt har minimeret antallet af salmonella-smittede, er det ikke lykkedes at bekæmpe
campylobacter, og det er der en helt enkel grund til.

Politikerne har ladet fjerkræbranchen selv stå for
at teste og indføre tiltag til at komme bakterien til

livs, og de seneste år er det ene forslag efter det
andet blevet droppet.

Det er sket, selvom man med helt simple metoder
kunne minimere risikoen for campylobacter på
de danske kyllingefarme og slagterier og dermed
undgå de fleste sygdomstilfælde.

Kan give nervebetændelse
Campylobacter har siden 1999 været den fødevarebakterie, der gør flest danskere syge, og kyllinger er den væsentligste årsag

til smitten.

Bakterien giver typisk diar16, feber, hovedpine og
mavesmerter, og den kan i sjældne tilfælde føre ti1
betændelse i led og nerver.
»Jeg kan godt forstå, hvis forbrugerne

undrer sig
over, hvorfor de ikke gør noget derude,« siger
Hane Rosenquist, der er centerleder på DTU Fødevareinstituttet og en af Danmarks førende eksperter i campylobacter-bekæmpelse.

Fluenet blev droppet

I

2008 vedtog Folketinget en handlingsplan
for at reducere antallet af smittede kyllinger,
skriver Fødevarestyrelsen i sin evaluering af

|*drapprtaæio tygdrllllstil|æltb

{r*,npylabarrerr ag xlmonella)

planen.

Blandt de simple metoder, der siden 2008 er blevet droppet affjerkræbranchen, er et fluenet, som
ifølge dansk forskning kan reducere antallet af
smittede kyllingeflokke med hele 77%.
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En stor de1 af campylobacter-bakterierne skyldes
således fluer, som suges ind gennem ventilationssystemet, hvor de smitter kyllingerne.

»Fluenettet er den mest effektive, enkeltstående måde at bekæmpe campylobacter på,«
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siger Hanne Rosenquist fra DTU Fødevareinstituttet.
»Det underer mig, at branchen ikke for længst er
gået videre med fluenettene. Det er en effektiv,

miljøvenlig og meget simpel løsning,« uddyber
Birthe Hald, der er seniorforsker på DTU Føde-

campylobacter
Hvis man bliver syg af campylobacter, skyldes det ofte, at der er
spredt bakterier fra råt kød.

vareinstituttet og har stået bag undersøgelserne
med fluenettene.

I brancheorganisationen Dansk Slagtef, erkræ forsvarer man sig med, at fluenettene ikke nødven-

digvis er nogen billig løsning.
>Nettet kan være svært at sætte op på nogle ventilationssystemer, og så er det et stort arbejde at
holde det rent,« siger Birthe Steenberg, der er sek-

torchef i Dansk Slagtelerkræ.
Den forklaring strider mod en undersøgelse foretaget af Landbrug & Fødevarer. Undersøgelsen
viste, at de landmænd, der var med i fluenet-projektet, ikke mente, at det gav nævneværdige problemer eller var en belastning i hverdagen.

Birte Hald fra DTU Fødevareinstituttet giver heller ikke meget for Birthe Steenbergs forklaring.
»Jeg har aldrig forstået, hvordan et par Øre pr.

ling kan betyde

kyl-

så meget,« siger hun.

Svært at konkurrere
Fødevarestyrelsen kalder det'utilfredsstillende',
at lerkræbranchen ikke har gjort nok for at bekæmpe campyiobacter, siden handlingsplanen

trådteikrafti2008.
Men branchen forsvarer sig med, at den danske
konkurrenceevne generelt vil lide under fordyrende tiltag til at bekæmpe bakterierne.
>Vi er i konkurrence med udlandet, og hvis vi får
ekstra ting, som fordyrer processen, kan vi ikke
være med,« siger Birthe Steenberg fra Dansk
Slagtefjerkræ.

lsaer fjerkrækød, tilfor eksempel
salat og brød. Følg rådene her for
at undgå at blive syg:
Gennemsteg fjerkræ, hakket kød,
kød, kød i tern og strimler og ret*

ter med æ9. Høj varms dræber
campylobacter-bakterier.

Når du laver mad i køkkenet, er
det vigtigt at holde rå*kød adskilt
fra den færdige mad.

§kift eller vask skærebræt og
kniv, straks efter at det har været
ibrug til råt kød, og inden du bruger skærebrættet til for eksempel
at snitte salat eller skære brød på.

Vask altid hænderne, når du har
rørt ved råt kød.
Smid den brugte smballage med
kødsaft direkte i skraldespanden.
Du skal især passe på, når du griller fjerkræ om sommeren.

Brugto fade'og to grilltænger- 6t
§æt til råt kød CIg åt til stegt kød
* og va§k hænder, når du har rørt
ved råt kødKi lde: Fødevare styrelsen

F

u

>Vi er duksene sammen med de andre skandinaviske lande, og vi vil gerne være en omgang
foran. Men ikke en hel kilometer.« fortsætter hun.
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FORSØGSKANINER

I fire uger har en familie på fem forsøgt at gøre grøn tomgangssnak til

virkelighed i en villa i Hvidovre.
>Å/il du have en kop kaffe?« lyder det fra den

fjerne ende af samtalekøkkenet. Det er Tine
Lund Larsen, der spørger. I to omgange sætter hun vand over

i

familiens midlertidige el-

kedel. Den sparer på strøm og vand ved kun at
koge afmålte mængder op til 700 ml. Men den
skal sættes over to gange for at fylde en stempelkande. Sammen med madplan og delebil er
kedlen enaf 22 grØnne løsninger, som familien
har testet for FDB i fire uger. På den tid er de
blevet grønnere.

lnvesteringer med hjernen
»Det startede egentlig med vandmåleren i brusebadet,« siger manden i huset, Allan Guldberg
Nielsen.

Vi spoler tiden tilbage. Det er en af de første morgener i det grønne forsøg, og Allan står i badet på
zU
Ø
J

t

O
m

første sal. Måske synger han også. Med lysende
ringe viser en lille vandmåler, hvor meget vand,
der er brugt. Det gør Allan nysgerrig, han vil
vide, hvor meget vand familien egentlig bruger.
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»Halvdelen af vores energiforbrug går til opvarmning af huset og til varmt vand,« kan han
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chokeret konkludere. Men med udsigt til besparelser på mange tusinde kroner har Allan nu
bestilt vandsparere til både brusebad og vand-

»Jeg tænker da

tit over klimabelastningen, men

tit får prisen lov at bestemme,« erkender Tine
Lund Larsen.

haner.
På 6t område har hun dog taget en simpel, men

»De småpenge, det koster at skifte ting ud, er
hurtigt tjent hjem. Så man kan sige, det er sund
fornuft både for ens egen pengepung og miljøet.«

lndkøb på trappen
Mens han fortæller, sidder parrets børn Jeppe,
Tilde og Asbjørn i den tilstødende stue. Deres
ansigter er lyst op af et underligt, hvidt lys. Det
kommer nedefra. En bærbar computer og to
iPads holder deres øjne fanget. På skærmen er
et biodynamisk landbrug omsat til et onlinespil,
korn bliver til kofoder og kartofler til kontanter.
På 3, 5 og 8 år er de for unge til at bekymre
sig om sammenhængen mellem forbrug, COrudslip og global opvarmning, og ved køkkenbordet er forældrenes bekymring en helt anden.
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grøn, løsning

til

sig.

Det banker på døren til villaen i Hvidovre. Det
er supermarkedet, der banker på. Tine er nemlig begyndt at ordne indkøbene på nettet, så
nu bliver indkøbsposerne leveret på dørtrinnet. Og så laver hun også madplaner. Begge

dele kommer både familien og klimaet

til

gode. »Der kommer flere grøntsager og mere
fisk på menuen, fordi jeg har tænkt mere over
at variere og over at få grøntsager puttet ind
i de almindelige opskrifter,<< siger Tine Lund
Larsen.

Hun tænker ikke så meget over den mindskede
klimabelastning, men glæder sig til at spare
tid i en travl hverdag med børn, pendlerjob og

praktiske gøremåL.

l3

Hvordan tørrer man
bedst sit vasketøj?
Den absolut bedste måde at tørre vasketøj på er
at hænge tøjet udenfor, fordi man for det første
undgår fugt inden døre, og for det andet opnår,
at tøjet får en dejlig frisk duft. Hvis man bor
i hus, er der altid mulighed for og plads til en
tøjsnor eller et udendørs tørrestativ.

Har man en lejlighed med altan, er der også
gode tørremuligheder i fri luft. Selv på en
altat af beskeden størrelse er der plads til et
sammenklappeligt tørrestativ. Der kan hænge
mange stykker tøj, hvis man hænger dem på
tværs af snorene, fastgjort med tøjklemmer. Til
de største stykker vasketøj, for eksempel sengelinned og cowboybukser til voksne, er brug
af tørretumbler absolut at foretrække.

Hvis man bor i lejlighed og ikke har altan
og heller ikke har adgang til tørretumbler,
kan det blive nødvehdigt at tørre tøjet inden
døre.Ifølge undersøgelser foretaget i 2011 er
der 33 oÅ, der tørrer alt vasketøj inde både
sommer og vinter. Til det formål er der kun

t4

et rum, der egner sig, nemlig badeværelset.
For det første er det lavet af materialer, der
tåler fugt, og for det andet kan man lufte
grundigt ud. Ideel tørring af tøj i badeværelset opnår man ved at hænge tøjet på bøjler
på en stang under loftet foran det åbne vindue. Hvis det ikke er muligt at have vinduet
stående åbent, skal man lufte ud via ventilationssystemet.

I

stue, soveværelse og børneværelset bør man
aldrigtørre vasketøj, fordi fugten fra det våde
tøj giver høj luftfugtighed, og fordi fugten efterhånden

vil trænge ind i både møbler, tæpper

og dyner. Indeklimaet bliver dårligt, og på læn-

gere sigt vil den fugtige luft give grobund for
skimmelsvamp, som medfører røde, irriterede
øjne og hoste, og i værste fald åndedrætsbesvær, astma og bihulebetændelse.

Svaret på spørgsmålet er altså: Hæng vasketøjet udenfor eller hæng det i badeværelset og
husk grundig udluftning !
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Noget om

atlæpe cykel
Det er ikke sjovt at punktere, fordi en punktering kræver en lapning. Og hvis cykelsmeden
ikke er indenfor rækkevidde, kan man blive

til

nødt

man let se. Et lille hul findes ved at pumpe slangen

hårdt op og mærke med læberne hele vejen rundt

Hvis hullet er meget 1i11e, kan du cykle videre
og blot pumpe en gang imellem. Ellers er det

at gØre det selv.

Til lapningen skal bruges en æske lappegrej og
en cykelpumpe samt lidt fingerfærdighed.

bare at gå i gang med at lappe.

Slib hullet med sandpapir og smør en dråbe so-

Man behøver et sæt lappegrej, der købes

lille

æske, der indeholder lapper, solution

i

en

(lim)

lution ganske tyndt på og bred den ud med med
en finger. Vent nu

lidt,

så

solutionen kan tørre.

og sandpapir.
Pres lappen på hullet (lad plastfolien på lappens

Find først hullet: Vend cyklen på hovedet, og
hullet vil ofte straks afsløre sig ved en susen.
Hvis ikke det sker, så pump hjulet hårdt op, og

gen. Prop derefter slangen ind under dækket igen.

mærk med læberne, om der siver luft ud, eller
prøv med en spytklat, om det bobler.

Pas godt på, når dækket skal på. Tryk den del
af dækket, der allerede sidder i fælgen, ind mod

forside blive siddende) og luk al luften ud afslan-

dens midte og pres herefter dækket, der rager

Meget store huller kan offe afsløres ved at tage
slangen ud. Du skal da først tage dækket afpå et
lille stykke og derefter krænge det afhele vejen
rundt. Så kan slangen tages ud. Et stort hul kan

ud over fælgen, ind over kanten, stykke for
stykke, til det er på plads.
Rejs cyklen op og kør videre.
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Hjemløs i Danmark
Hvor opholder de hjemløse sig?

Hvor mange er hjemløse?

Hjemløshed er mest almindeligt i de store byer,
men man kan også træffe hjemløse i mindre

til

Social- og integrationsministeriet angiver tallet
3.000 - 4.000.

byer og på landet.

Hvorfor bliver man hjemløs?
Der er mange årsager, og ofte er det flere problemer på 6n gang: misbrug af alkohol og narkotika, psykisk sygdom, kriminalitet, arbejdsløshed. Det er alvorlige problemer, der også

Hvilke rettigheder
har hjemløse?
Hjemløse er lige som andre borgere berettiget
ydelser og støtte efter den sociale lovgivning, og hjemløse med dansk statsborgerskab
har stemmeret.

til

fører rodløshed og ensomhed med sig.

"Ææ
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Social- og integrationsministeriets
plan for hjælp til hjemløse

Hvem er
hjemløs?

lngen borgere skal leve et liv på gaden.
Unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig
på et forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven.

{Gyldendals leksikon)

r mennesker uden b,olig
r mennesker, der ophblder sig

Ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke
vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er
parate til at flytte i en bolig med den fornødne

på herberger og forsorgshjem

stØtte.

r mennesker, der overnatter
midlertidig hos bekendte

r mennesker, §om har egen bolig, men ikke evner at anvende
den, for eksempel posedamer
og gadebørn

Løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte,
at der er en løsning på boligsituationen.

Anden form for hjælp
I Danmark er der flere uafhængige organisationer, der hjælper hjemløse, blandt andet ved at
drive varmestuer og herberger.
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skærslippere og vagabonder. Det er hyggelige

o
F
o
I

folk, som gerne vil slå en sludder af, og som
bliver glade for en lille skilling til en dram.
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Frivilligt hjemløs eller selvvalgt hjemløs
Nogle ganske få mennesker er frivilligt hjemløse. De kalder sig selv »landevejens frie
fugle« eller landevejsriddere, der lever som
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Min mor
gik pålandevejen
TRODS ALLE ODDS, HAR EA KNÆKKET KODEN OG UNDGAET SIN SOCIALE ARV

Hun er vokset op med fattigdom og utryghed
hos en mor, der var alkoholiker og valgte at
blive vagabond, og hun har været udsat lor
overgreb på et børndem. Siden kom Ea i en
p§efrmilie, der tog sig kærligt af hende og

hjalp hende derhen. hvor hun står i dag: med
en universitetsuddannelse, et godt job, mand
og to børn. Selv forklarer hun det hele med en
god portion held, og en evne

til

at være elske-

lig og række ud efter hjælp.

-

Jeg tror, det er en kombination af held og

indre styrke og en drøm om at være ligesom de andre, der har båret mig frem. Jeg
har bare været heldig at møde personer indimellem, som har villet mig det godt - for
eksempel har nlin moster hjulpet mig meget. På børnehjemmet var der to pædagoger, som tog mig med hjem i weekenderne
og lod mig være sammen med deres børn.

Og

i min plejefamilie

holdt min plejemors

taget en beslutning om, at det er nu, hendes

historie skal frem.

Barndomsminder
Ea har taget nogle fotos med fra sin barndom. På det ene står Eas mor sammen med
Ea og hendes to søstre på en parkeringsplads. Eas storesøster er netop blevet konfirmeret, og de tre søstre bor på daværende
tidspunkt hos deres plejefamilie i Jylland. De
havde frygtet, at deres mor var dukket op i
sit vagabondtøj og havde taget nogle af vagabondvennerne med, fordi hun gerne ville
vise sine piger frem. Men hun kom alene,
holdt sig forholdsvis ædru og havde k1ædt sig
almindeligt på.
På det andet foto er Eas mor Maria iklædt sit

vagabondtøj, og Ea kan fortælle, at hun gik
under navnet: »Den lille«, fordi hun ikke var

-

far rigtig meget af mig. Det betød meget for
mig at komme til en ny familie. hvor jeg
blev betragtet som et barnebarn, fortæller

ret høj

Ea Krassel.

Ea er den mellemste datter i familien: Hendes

Hun er mødt op på en cale i København tær
på sin arbejdsplads, hvor hun sidder ved et
bord og fletter fingre hårdt ind i hinanden un-

lillesøster er seks år yngre og hendes storesøster halvandet år ældre. De har forskellige
lædre alle tre - lædre som aldrig har værel
en del af familien. Ea er født i Slagelse og

omkring 160 cm. Billederne bliver

liggende foran hende, mens hun fortæller.

T

hun er nået

er vokset op i Skælskør. Slagelse. Greve og
Karlslunde på mange forskellige adresser. Af
registrerede steder l0! På et tidspunkt slog de

yedrøru hendes opvækstvilkår, og så har hun

stede kvarter på Motalavej.

der hele samtalen. Ea

vil

meget gerne f,or-tælle

hele sin historie, skønt den ikke er nem. Por

til et sted i sit liv i en alder af30 år,
hvor hun har søgt aktindsigt i dejournaler. der

%,

sig mere permanent ned i Korsørs mest bela-

&.

Den evige søgen

barnedåb, ogjeg har nogle billeder frajuleaf-

Eas mor har været alkoholiker gennem hele
Eas barndom og opholdt sig nærmest perma-

ten, hvorjeg er to-tre åq og d6r ligner det en
nogenlunde normal jul. Jeg husker intet andet.

nent på sit stamværtshus. Det blev Eas andet
hjem, og hvis hun ikke kunne finde sin mor,
kunne hun med stor sandsynlighed finde

Sikkert fordi det har været så kaotisk. at jeg
har lukket helr aI

hende dår.

Mens Ea har levet. har hendes mor aldrig arbejdet. men har levet på bistand. Hun erindrer

-

hende. lor så vidste jeg. at jeg var sammen
med hende. Der var folk jeg kendte, men nogle

ikke deres hjem som ulækkert, men er tit gengæld ikke sikker på, at de nogensinde gik i
rent løj.

gange, når folk blev for fulde, og det blev ubehageligt, gik jeg hjem.

-

For mig var det okay at gå ned og hente

I

det hele taget husker Ea det, som om hun
brugte hele sin barndom på at lede efter sin

mor på byens værtshuse. Af og til fandt hun
hende ikke. Så kom hun først hjem dagen efter. Det var Eas storesøster, der tog sig af1i11e$Østeren og bragte og hentede hende til og fra
vuggestue. Der var ingen overordnet

plan

de

Vi købte selv ind, hvis vi havde penge. Ellers tog vi det, der var i køleskabet. og hvis
den var helt gal. måtte vi hjem til lnormor og
en mosl.er. som tog hånd om os. så godt de
kunne. De sørgede heller ikke for, at pigerne
blev ljernet.

I starten spiste
drede sig. og

Eas mor

lidt mad. Men det æn-

i de sidste mange år drak

klarede sig fra hånden

til munden, og der var

kun

til

at holde øje ffied, at Ea

at pigerne kom på børnehjem. Da var Ea

heller ingen voksne
kom i skole.

hele dagen.

hun

Til sidst var der så massivt,
ni år.

- Hun tog egentlig selv beslutningen.
Hun erindrsr næsten ikke at have været der i

En aften
sad hun og så en dokumeatar sammen med

jeg følte mig forladt og angst og var altid
bange foq om hun i det hele taget kom hjem,
og når hun endelig kom hjem, gav det også uro

min storesøster om en familie i Nordsjælland,
som ikke havde det særligt godt. Og så sagde
hun: »Ej, det er godt, vi ikke har det sådan,«
hvortil min søster svarede: »Jamen mor. det
har vi jo.« Det var ddr, det gik op for hende.
at vi ikke havde det så godt, som hun bildte

og angstr fordi hun mest af a1t bare var træt og

sig ind.

sine første levefu.

-

Jeg har ikke rigtig yæret,vred på min mor,

men

werfladisk 0g gik i seng.

Det yed jeg ikke. Hun havde jo perioder,
hvol hrrn, var mere funktionsdygtig alkoho-

til kommunen den efterfølgende dag, og Ea og hendes søstre kom på
børnehjem på Brohuset i Nr. Aaby påFyn, og
dagen efter valgte Eas mor at gå på trandevejen
med barnevogn, blå kaffekande, ræyehale og

liker og kunne lave lidt mad. Da har vi haft

jakke med medaljer. Siden var kontakten

gode stunder. været ude at sejle. og hun har
hygget:med os. Jeg kan forestille mig, at det

hendes piger meget sparsom,

kun var et par dage. I det hele taget er alle
årene sammen med min mor rodet sammen.

- Det var en overråskelse,

Eas mor ringede selv
Yidste hun god.t, ctt I havde'det sådan?

-

Jeg kan huske, at

vi

fejrede min lillesøsters

at hun valgte at

til

blive

vagabond. Jeg tror, der gik et halvt år, før vi så
hende igen, og så kom hun med hele udstyret.

en ny far. Det syntesjeg absoiut ikke, han var, og
jeg brød mig ikke om ham. Vi var ganske kort tid

ude

til festen. inden det gik

løs. Så mårte

vi ikke

være med mere. og det var sådan set også godt

nok. For det hele var kaotisk. Kirken var S'ldt
med vagabonder, hunde og kaos. Da

vi kom ud,

vår der stimlet 100 vagabonder sammen. Jeg
tror alle vagabonder, der var i Danmark, nærmest var der. Måsle var Fodslaw lidt stor. Hau
var vist Stodderkonge på det tidspunkt.

Lærte du miljøet at kende?

* Lidt. Vi mødte hende af og til på markeder,
hvor vi kørte ud tii hende med en pædagog
fra børnehjemmet og siden medmine plejeforældre, og ddr gik hun sammen med de andre
vagabonder og tiggede og drak.
Nåede

*

I qt vænne f er til

Ja, det

trorjeg.

det?

Jeg var ikke pinligt berørt

over hends, menjeg var bange for, at hun var
flov r:ver mig, fordi jeg havde rent tøj på. Men
hun sagde aldrig noget. Jeg tror, hun syntes
det var godt, at vi kom i en plejefamilie, men

hun blev ved med at sige, at vi skul1e komme

hjern, når hun

Iik en lejlighed. Hun skulle

bare lige have nogle penge, lige ordne dit og
dat. Så hun ønskede. at vi skulle samles igen.
Og det ønskede Ea også hele vejen, Både børnehjemmet og plejefamilien betragtede hun,

Forklarede hnn dig det?

i live, som midlertidige opholdssteder. Hendes loyalitet og kærlighed var uændret, og hun kunne heller ikke
forstå, hvorfor hun ikke trare kunne gå på lanså længe hendes mor var

Ja,

jeg tror hun romantiserede det lidt: Det

var et valg. Det var landevejens svende og et
godt selskab.

devejen med hende.

Et år efter blev hun gif med en al ragabonderne. Fodslaw hed han. Det blev arets bryllup
og kom i avisen. Først var de i kirke og efter-

Misbrugt

følgende holdt de fest for alle vagabonderne.

På børnehjemmet fik hun god kontakt

til

en

pædagog. som hun kom hos privat. og det gav

* Vi

havde kun set Fodslaw en eller to gange, og

hende noget selvværd, men der var også en an-

til, at vi skulle have

den pædagog og en af de andre børn, der lor-

det var svært at forholde sig

greb sig på hende

-

noget hun har holdt for sig

selv, indtil for et halvt år siden, og er begyndt

Ea blev boende hos sin plejefamilie, til hun
blev færdig med gymnasiet. Hun begyndte

hun året efter kom i plejefamilie i Midtjylland,
at rammerne begyndte at forme sig forsvarligt

reelt først i skolen i flerde klasse, så der var
meget, hun skulle samle op på. Hendes plejeforældre var skoielærere og kunne hjælpe

for hende. Plejeforældrene havde tre

hende godt, og så var hun bogligt anlagt.

at få psykologhjælp

til

i dag. Så det var først. da

voksne

børn, som var flyttet $emmefra og masser af
ressourcer til at være noget lor Ea og hendes
søster. En familie. der tog pigerne

til sig. som

var de deres egne, havde forventninger og viste omsorg, tryghed og stabilitet. Her kom deres mor og tresøgte dem et par gange. Men da
Ea var 12 år, døde hun i en alder af36 år.

-

Men jeg har seivfølgelig arbejdet hårdt

for det. Jeg har aldrig haft en drøm om at få
en lang uddannelse eller et højt betalt job.
Som barn drømte jeg bare om at blive en
normal familie sammen med min mor. Da
jeg kom i plejefamilie, begyndte jeg at tage

før holdt miR moster lxyllup, og der dukkede

mig sammen skolemæssigt, fordi jeg gerne
ville være som de andre. Men jeg har altid
følt mig lidt anderledes. Jeg kan stadig godt

min mor op og så helt forfærdelig ud. Hun
havde fret en stcr mave og var meget tynd,

jeg hører

* De sagde, at det var skrumpelever.

14 dage

og så boede hun hjemme hos min moster en
uge, hvor hun lå og sov. En nat stak hun afog

nedpå stamværtshuset, og

så

till

Der må snart være nogen, der

opdager det.«

ringede de efter

en ambulance, for de kunne godt se, at det var

helt ga1t. Et par dage efter

tænke: »Hvad laver jeg her? Det er ikke her,

1å

hun i koma. Vi

Held, lykke, sorg og vemod
Og sådan har Ea det stadig

i dag, når hun

går på caf6 eller er sammen med sine kollegaer, skønt det eneste, mennesker omkring

sad hos hende, mens hun døde.

Vagabonderne holdt begravelse for Eas mor i
Korsør, og efterfølgende holdt Ea og hendes

Ea oplever er, at hun faktisk klarer sig for-

land, hvor hun blev lagt i jorden.

trinligt. Ea har i dag en bachelor i fransk
og europæiske studier og en kandidat i it
og kommunikation fra Handelshøjskolen i

Børneøine skulle spares

Aarhus. Hun lever sammen med en mand,
som hun har to børn med, og de besluttede
at flytte til Sjælland, da hendes mand fik job

søstre og plejefor'ældre en lille bisættelse i Jyl-

- Vi var

ikke med til vagabondbegravelsen i Kor-

sør. Mine plejelorældre synres.

vi skulle

spare

heror. re" og Ea siden

fik arbejde som weban-

svarlig for Videnskab.dk i København.

vores børneøjne for at se kisten blive hældt over
medø1, og hvad de ellers havde af traditioner.

Hvordan har din opvækst sat sig i dig?

Hvordan ltavde du det i tiden efter hencles død?

-

-

sult og kulde. Mit køleskab skal helst være
fyldt. og jeg skal have penge på lommen. Fø-

Rent praktisk erjeg ikke god

til

at håndtere

Mærkeligt. Jeg havde stadig håbet om at
komme hjem, og der gik mange år, før det virkelig gik op for mig. at det ikke kunne lade sig
gøre. Men derefterblevjeg virkelig lettet over,

mig en følelse af noget, der ikke var

at hun var død. ogjeg kunne se fremad, slappe

Jeg ved slet

afog vide, at det var her,jeg var og skulle være.

lelsen af sult får en alarmklokke til at ringe.
Jeg kan ikke huske. at r i frøs. men det giver
så rart.

ikke. om der var \arme dengang.
Min mor havde sikkert ikke betalt.

Vennesang
BENNY ANDERSEN

FOTO: BEE-LINE.DK

hemmelige tanker,

Jeg elsker at sidde alene

Jeg tænker

og drømme og fantaserJ,

som andre slet ikke aner,

men har jeg været længe nok alene,

og kun en ven skal man fortælle,
sine hemmelige planer,

vil jeg ikke være alene mere,
så er det godt at ha' en rigtig ven,
og ha' nogen at snakke med igen.
En man kan dele sine drømme med,
lege eller danse eller svØmme med,
det er rart at være alene - men
det er bedst at ha' en ven.

Det er dejligt at vandre alene,
og kigge på blomster og bier,
og på fugle der sidder på grene,
men så er der noget i mig der siger,
så er det

godt at ha' en rigtig ven,

og ha' nogen at snakke med igen.

Enten en med bukser eller kjole på,
bare der er en man kan stole på det er rart at være alene - men
det er bedst at ha' en ven. '

så er det

godt at ha' en rigtig ven.

og ha' nogen at betro sig

til

igen.

Du kan være tynd eller tem'lig fed,
bare du kan holde på en hemmelighed
det er rart at være alene - men
det erbedst at ha' en ven.

-

Jeg elsker at lege alene,

og tegne og modellere,
men har jeg leget længe nok alene,

vil jeg ikke lege alene mere,
så er det godt at ha' en rigtig ven,
så

og ha' nogen at lege med igen.
En man kan hoppe eller gynge med,
en man kan grine eller synge med.

Det er rart at være alene - men
det er bedst at ha' en VEN!

23

Det vaf sar.uge i l-ondon, et kursus for alle os, ,
der underviste,på fakultetet. Det var EU, der

'

sagde hun.

:feg:har aldrig været i London,« sagde hun.

»Yi kunne tage sammen tjl London engang.«

»Det harjeg heller ikke.«

»Jeg

Hun afspadserede hele dagen og kunne køre
mig til lufthavnen'. Vi var i god tid, og hun
kørte i P-huset, for vi blev enige om at tåge en

»Der har vi været.,<

kop kaffe sammen. Jeg tjekkede ind og sendte
den sorte taske af sted, så det var overstået.
Imens købte hun kaffe og fandt et bord til os og
vinkede til mig, da jeg kom tilbage.
»Vil1e du have haft noget

til

kaffen?« spurgte

vil hellere til Rom.«

>>Ja,« sagde

jeg. »Jeg vi1 hellere til Rom igen.«

Hun spurgte lidt ti1 kurset, jeg holdt øje med
klokken og vidste ikke så meget om det kursus.
»Det er sikkert noget lal.<<
>rHvor lang tid tager det at flyve?«

hun.

times tid, tror jeg ... eller lidt mere.« Jeg
var lige ved at finde billetten frem. men lod

r>En

>rKaffe er fint.«

være.

,,De har croissanter.«
>>Jeg

har fået det værre og værre med at flyve,«
»l gamle dage var jeg ikke bange

sagde hun.

»Det er fint med ka[e.«

lor noget.«

Vi drak kaffe og

sagde ikke så meget.
Jeg flyttede lidt på mig, og hun var også færdig

))Det er altid svært at snakke

24

i

en lufthavn.«

med sin kaffe.

@,t'

r*&

rnry,,l p.a forøu.fr*@;pt0gg
ikke kunne genkende.
Omsid*'korn jå§'

'

,,bånitef , n§

j

qg Srne-d

min taske op. den kørti igennem. og jeg viste
mitboardingpassiii drrneni*ni$ryi,.', :,,

))Nå.((

»Ja,<<

*nm

:

Hun nikkede. r,Ja. tak ...«
Hun fulgte mig hen til trappen, og vi holdl om
hinanden et øieblik.

Jeg rømmede mig. >iJeg skal ikke af sted.«

»Yi ses om en uge,« sagde hun.

»Undskyld.«

»Det gør vi.«

»Jeg skal have

'

min taske igen, jeg skal ikke af

sted.«

»Du skal have det godt ...«
»De skal ikke af sted?«

Vi kyssede, og hun blinkede,

og jeg

gik op ad

trappen. Helt oppe vendte jeg mig lor at vinke.
men hun var allerede på vej mod udgangen. Jeg
stod og så efter hende. men hun gik ikke ud.
hun gik til telefonerne og stillede sig og ventede på at komme ti1.

»Kan du ikke sørge for at få min taske, det er
den blå...« Jeg pegede indover på min taske,
der var kørt ud på den anden side.

Hun så ikke op. hun ventede og rodede i sin
pung. Nu blev en aftelefonerne ledig, hun puttede penge i. hun tastede og ventede. så smilede hun, og kom til at grine og hun snakkede
lidt. ikke ret længe. Så lagde hun på og gik ud.
Ikke en eneste gang havde hun kigget op efter

>>Nej,« sagde

mig.

afdet bord,
jeg
vi drak kaffe ved, men
havde ikke købt noget nu. Først tænkte jeg, at jeg stadig kunne
lade som ingenting og nå den flyver, jeg havde
jo tjekket ind, jeg kunne faktisk nå den indtil

Jeg blev stående. men tvang så mig selv til at
gå hen til sikkerhedskontrollen. De havde kun
åbnet den ene aftjekposterne, selv om køen var

»De skal ikke afsted?«

jeg. »Jeg er lige kommet i tanke

om noget, jeg må vente med at tage af

sted.<<

Hun så længe på mig. Så vendte hun sig og bad
en af de andre om at tage min taske.
Jeg ventede. Jeg sad lige ved siden
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Parken på Østerbro i København er
Danmarks største fodboldstadion med
38.000 siddepladser. Brøndby er næststØrst med 23.400 siddepladser.

Anlægget blev indviet 1911 med navnet Københavns ldrætspark.
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Ensomhed rammer ældre
der ikke taler dansk
KILDE: FAGBLADET FOAS RUNDRINGNING TIL lOO PLEJEHJEM
Hvert fjerde plejehjem har beboere, der ikke taler dansk.
Og udfordringen vokser itakt med gruppen af ikke-dansk-talende ældre.
Det viser en rundringning til 100 plejehiem.
Savner du dine børnebørn? Hvordan går det
med dine ledsmerter?

De spørgsmål er svære at få svar på, når man
ikke taler samme sprog, men det er en situation, som plejepersonalet oplever på mere end
hver f,erde danske plejehjem.

Med tiden vil det blive hverdag på flere plejehjem, da antallet af ældre indvandrere
markant i de kommende år.

vil

stige

Bliver ensomme
Allerede nu oplever personalet, at ældre bliver ensomme, hvis de hverken taler
dansk eller andre sprog, som de ansatte forstår. Det viser fagbladets

rundringning

til 100 plejehjem for-

delt i hele landet.

Nogle af de eksempler, der kom
frem, var, at de ældre har svært
ved at deltage i fælles arrangementer på plejehjemmene.
selv om de er friske nok.
Nogle af de æ1dre gemmer sig på deres stuer,
og andre slår ud efter de
andre beboere i mangel
på ord.

28

lI{iN .l lJÅ.}r-SK

»Det er afgørende, at man kan sætte ord på,
hvem man er« forklarer Christine Swane,
direktør i Ensomme Gamles Værn. Hun
peger på, hvor vigtigt det er at kunne dele
sin historie med nogen for at fastholde sin

Nogle morgener vil Hares El Daoud for eksempel gerne sove længe, så holder han fast i dynen, og trækker den op om sig, fortæller Bente
Eriksson. Så kalder hun på en kollega, der kan
tale arabisk. Til dem kan han svare. »Jeg vil

identitet.

gerne sove lidt længere.«

jo

sociale væsner,« siger hun. Christine
Swane opfordrer til, at man bruger de kompetencer, der er blandt det tosprogede personale
»Å/i er

og de pårørende. Det bliver der kun et større
behov for, når gruppen af ældre med anden etnisk baggrund vokser, forklarer hun.

Som det plejer
Bente Eriksson støtter sig meget til plejeplanerne. I dem står der, hvad den enkelte skal
have hjælp til hver dag, men nogle gange vil
de ældre noget andet, som når Hares gerne vil
sove 1ængere, fortæller hun.

En udfordring for personalet
I plejesektoren er der ingen overordnede planer
for, hvordan det stigende antal ældre med anden etnisk baggrund skal håndteres.

lmødekommende småsnak
»Hvordan går det med Gaddafi?«
»Er du ved at være sulten. Hares?«

vi bør se på med stor
seriøsitet,« siger Karen Stæhr, formand for so»Det er en udfordring,

cial- og Sundhedssektoren

i

FOA. Hun peger

på den nye bekendtgørelse for sosu-uddannelserne, som er på vej. Her bør der sættes fokus
på, hvad man kan gøre, r.år borgerne har andet
sprog, religion, madvaner og lignende, mener
Karen Sæhr.

Bente Eriksson peger ud mod køkkenet. Hares
El Daoud ser på hende og nikker lidt en gang

imellem. De smiler

til

hinanden.

»Jeg snakker altid meget med beboerne, også
selvom de ikke kan forstå det hele. Men når jeg
er inde hos de borgere, der ikke taler dansk,

til at tale i korte,
tydelige sætninger for at være sikker på at blive
forstået, og så er det svært at virke imødekommende,<< siger Bente Eriksson.

bliver jeg nogle gange nødt
»Det er for eksempel oplagt at gøre brug afde
sproglige kompetencer, der findes hos den del
af sosu-personalet, der har anden etnisk baggrund,« siger Karen Stæhr.

Sygdom spiller ind
Bente hjælper Hares med smil og
fagter
Fagter, plejeplaner og tosprogede kolleger er
uundværlige for sosuhjælper-elev Bente Eriksson, når hun skal passe beboere, der ikke taler
dansk.

Flere af beboerne har mistet deres sprog på
grund af hjerneblødninger eller demens. De
har kunnet tale dansk tidligere i deres liv. Så
er det en udfordring at finde ud af, hvad de
ikke forstår på grund af sproget, og hvad der
skyldes deres helbred, fortæller Bente Eriksson.

Hares

El Daoud kan ikke tale dansk. Bente

Eriksson kan ikke tale arabisk. Alligevel kom-

munikerer de med hinanden, når hun skal
hjælpe ham på plejeboligerne Sandkåsvej i
Aarhus.

'tF.iN

: llAli§K

Fingertegn og fagter
Det er blevet tid til frokostserveringen. Bente
Eriksson kommer ind med et stykke smørre-
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brød med æg og rejer. »Kan du slukke cigaretten, Hares?«

Glad for nogen at snakke med
Hares El Daoud sidder i sin kørestol. Den sidder han i det meste af dagen. Han sidder mest

i stuen.

foran sit fjernsyn med askebægeret, bedekæden
og Ilernbetjeningen foran sig.

En sidste smØg

Han fortæller, at han godt kan lide, når de arabisktalende hjælpere kommer ind til ham. Dem
kan han snakke lidt med, og de kan for eksempel finde de gode arabiske programmer i fjen-

Hares El Daoud tager et dybt drag og puster røg ud

Bente Eriksson holder askebægeret frem
imod ham og lader som om, hun skodder en cigaret i det. Så slukker Hares El Daoud cigaretten.

Da maden er stillet an på bordet foran ham, og
Bente ErikssotT gØr sig klar tll at gå, tager han

til

synet.

Så hjælper Bente Eriksson ham med endnu en

lidt alene, men det er
godt, at der er nogle af dem, der arbejder her,
jeg kan tale med. Jeg er meget glad for, at de
kommer her og snakker med mig og fortæller

smøg, og æggemadden får lov at vente.

mig om lidt af hvert.«

to fingre op

læberne, som om han ryger, og

ser spørgende på Bente Eriksson.

»Jeg kan godt føle mig
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