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Hellebroen, Kofoeds Skoles Ungdoms-
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Tak til Meny Domus Vista, som har le-
veret gratis mad til vores madprojekt 
under prøver og forestillinger

Også tak til Hjemløsning, der har 
istandsat vores faciliteter og gjort 
rent i forbindelse med projektet.

SÆRLIG TAK TIL BIKUBENFONDEN 
FOR AT STØTTE PROJEKTET.
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Kære underviser!
I dette undervisningsmateriale vil vi gerne give dig inspiration til at diskutere hjem og hjemløshed 
i din undervisning. Materialet præsenterer en række tekster og billeder, der på forskellige måder 
kan fortælle os noget om hjemløshed i Danmark i dag. Der er både statistiske betragtninger, mo-
nologer og tekstuddrag fra forestillingen HJEM SVÆRE HJEM, interviews med de medvirkende, 
litteratur og billeder.

De fleste af siderne har spørgsmål, som I kan tage op i klassen for at blive klogere på, hvordan det 
er at stå uden tag over hovedet – og over, hvad jeres hjem egentlig betyder for jer. 

Opgaverne har forskelligt niveau – så gå materialet igennem og pluk de sider ud, der er relevante 
for dig og dine elever.

En ny rapport fra SFI viser, at der kommer stadigt flere hjemløse i Danmark. 
Men hvordan bliver man overhovedet hjemløs herhjemme? Hvornår er man 
hjemløs? Og hvad er et hjem egentlig? De spørgsmål forholder en gruppe men-
nesker, der har erfaringer med hjemløshed, sig til i HJEM KÆRE HJEM.

I HJEM KÆRE HJEM fortæller en gruppe hjemløse om at finde sig til rette som rodløse. Forestil-
lingen giver indblik i hverdagen uden en bolig, om årsagerne til hjemløshed og om de benhårde 
konsekvenser, det rå liv på gaden har. Det er et liv med overhængende fare for vold, privatliv er en 
umulighed, og man må vænne sig til at blive undgået og ignoreret af byens befolkning. De medvir-
kende i forestillingen fortæller om statustabet, skammen, desperationen og de kolde nætter, hvor 
de går og går for at holde varmen. Men de fortæller også om følelsen af frihed, livsglæde og om at 
vågne under åben himmel med solen flimrende i øjenvipperne.

”I forestillingen taler vi om hjemløshed i bred forstand: Vi har unge, der sofasurfer hos venner-
ne; mennesker, der ikke føler sig hjemme nogen steder; og mennesker, der bor på gaden og på 
herberg. Forestillingen præsenterer os for nogle meget forskellige og helt fantastiske folk – både 
unge og ældre – som deler ud af sig selv og giver os et mangfoldigt indblik i, hvordan der ser ud på 
bagsiden af samfundet, og viser os, hvor let det er at havne der,” siger instruktør Madeleine Røn 
Juul om HJEM SVÆRE HJEM.

Hjemløshed er meget andet end fattigdom og manden på bænken. Det er også manden med job; den 
unge studerende, som låner sofa efter sofa og den midaldrende kvinde, der ligner din mor. De færreste 
hjemløse opfatter sig selv som hjemløse. De troede ikke, det kunne ske for dem. Men menneskets so-
ciale fernis er tyndt. Tyndt nok til, at en fyring fra jobbet, skilsmisse, ensomhed, stress eller sofasurfing 
kan føre til et liv uden hjem – og dermed et liv, der hurtigt kan lede til store sociale problemer og om-
kostninger for personen og samfundet.

Men måske er hjemløshed også en tilstand. Som vi alle sammen kender. Følelsen af ikke at høre 
til. Ikke at føle sig hjemme. Ensomhed. Kæmpe med alt, hvad man har og alligevel ikke klare den.

Først sov jeg på skrivebordet. 
For hårdt. Så på gulvet.  

For koldt. Så sov jeg i  
kontorstolen i tre måneder.

Erik
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Hjemløshed 
i Danmark

 S
iden 2007 har SFI hvert andet år undersøgt omfanget af hjemløs-
hed i Danmark. Ifølge den seneste rapport fra 2015 er der i dag 
6.138 hjemløse borgere i Danmark. Heraf er omkring 1.200 unge.

 Der er sket en 80 % stigning i antallet af hjemløse unge de 
 sidste fire år. 
 Knap hver tredje hjemløse er mellem 18 og 29 år gammel.

  Især i gruppen af 24-29-årige er antallet af hjemløse steget  
 markant. I denne gruppe er 29 procent flere begyndt at leve  
 på gaden siden 2013. 
 Over halvdelen af unge hjemløse under 23 år kommer fra et  

 middelklassehjem, hvor hverken mor eller far har misbrug   
 eller psykisk sygdom. 
 Halvdelen af unge hjemløse har mindst ét misbrug af alkohol   

 eller stoffer. 
 Halvdelen af unge i hjemløshed har en psykisk sygdom. 
 Hjemløse unge har en ekstrem overdødelighed. 
 Hjemløshed blandt unge er en hurtig vej til store sociale 

 problemer og omkostninger for personen og samfundet. 

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2015 af Lars Benjaminsen og Heidi 
Hesselberg Lauritzen, SFI, 2015. Rapporten kan læses på www.sfi.dk.

HJEM SVÆRE HJEM er blevet til i et partnerskab med 
Bikubenfonden, der har været hovedbidragsyder til C:N-
TACT siden 2004. Bikubenfonden har gennem mange 
år haft et særligt fokus på hjemløshed blandt unge, og i 
2015 har fonden sammen med Realdania, Københavns 
Kommune og Helsefonden gennemført en foranalyse af 
hjemløseområdet. Analysen peger på, at det oftest ikke i 
sig selv er nok at stille en bolig til rådighed for den hjem-
løse unge. Det kræver samtænkning af boligløsninger, 
netværk, uddannelse og job – og ikke mindst inddragel-
se af den unges perspektiv på eget liv og muligheder.  

»Parterne er lige nu sammen i gang med at etablere en 
alliance mellem offentlige, private og frivillige organisati-
oner, der i fællesskab skal bidrage til at nedbringe antallet 
af unge hjemløse. Idéen er at samle eksperter, erhvervs-
liv, uddannelser, organisationer og de unge hjemløse selv 
om løsninger på tværs af sektorer,« siger Bikubenfondens 
direktør Søren Kaare-Andersen.

Hvor mange hjemløse er der i 
Danmark i dag? Hvordan har tal-
let udviklet sig? Hvilke årsager er 
der til hjemløshed? Disse spørgs-
mål besvarer SFI-rapporten 
Hjemløshed i Danmark 2015.
Heraf er omkring 1.200 unge.

FOTO: Jon Bjarni Hjartarson
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Det handler ikke om,
At have et sted at bo

Det handler om at ligge lykkeligt 
Under himlen

Over asfalt
Med mine tanker og et stykke kridt 

Hvad skal man med et bryst
Hvis hjertet banker et andet sted?

Hvad skal man med et værelse
Hvis det blot er fyldt med ensomhed?

Mine venner er mine brødre
Veninderne mine søstre

Nogle nætter ønsker jeg bare at vandre
Med min familie under byens lygter

For det handler ikke om
At have et sted at bo

Det handler om at ligge lykkeligt 
Under himlen

Over asfalt
Med mine tanker og et stykke kridt

JOSEFINE

Et stykke kridt

FOTO: Jon Bjarni Hjartarson5
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Med forestillingen vil C:NTACT sætte fokus på nogle andre aspekter om 
hjemløshed end dem, vi er vant til at høre om og se. Projektet omfat-
ter også flere medier, der fortæller om hjem og hjemløshed på flere 
måder.

C:ntact har sammen med Christian Lemmerz udviklet ideen til en ud-
stilling i foyeren, hvor vi har bedt alle medvirkende tage ting med, som 
har en stor betydning for dem. Udstillingen giver et overraskende ind-
blik i de ting, der betyder noget for de medvirkendes liv og hverdag. 

C:NTACTs radioredaktion udgiver podcasts om hjemløshed på Radio-
24syvs hjemmeside, mens forestillingen spiller. 

Hør bl.a. Radio C:NTACTs Jonas Roholds reportage om Tohid, der som 
12-årig kom til Danmark med sin far efter sin flugt fra Iran. Som 18-årig 
røg han ud i hjemløshed og kriminalitet, da faren blev syg – og som 24-
årig finder han i dag mening i sit liv ved at klippe hjemløse på gaden, 
når han har fri.

Tohid blev efter eget udsagn hjemløs på grund af en fraværende mor, 
en enlig far, der blev syg, gæld og manglende bolig:
”Der var mange ting på én gang. Der var rigtig mange ting på én gang. 
Så jeg ved, hvordan de har det, mange af dem. De har det ikke let. Det 
er derfor, jeg vælger at hjælpe dem.”

C:NTACT optager også små videoer med de medvirkende, som vil deles 
på YouTube og C:NTACTs Facebook-profil.

Mere 
end en forestilling

Mennesket er en afgrund, 
man bliver svimmel, 
når man kigger ned”. 

Georg Büchner
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Interview med Orla 
fra forestillingen

ORLA

Hvordan blev du hjemløs?
Det er kun en begrænset periode, man kan låne sine ven-
ners sofa. Efter en måned eller halvanden kan man godt 
begynde at knirke lidt og blive småirriterede på hinanden 
og hinandens små særheder. 

Jeg blev træt af hele tiden at skulle rende rundt og 
bede om hjælp. Det følte jeg var nedværdigende. Jeg 
ville ikke bebyrde folk mere og så besluttede jeg at bide 
i det sure æble og flytte ind på det skide herberg. Jeg 
havde den helt forkerte opfattelse af, hvad et herberg 
er. Jeg troede kun, det var for ludere og lommetyve og 
narkomaner. Men det er det bestemt ikke kun.

Hvad er et hjem for dig?
Det føler jeg er, når du kan gå ind i et rum. Dit rum. Lukke 
og låse døren og kan være dig selv. Alle, tror jeg, har brug 
for en base, hvor man kan være sig selv. Gå rundt nøgen. 
Eller whatever. Det er også det, der går galt, når man bor 
hos venner og bekendte og deler stue. Så bliver det per-
sonlige rum ophævet. Man skal have et sted, hvor man 
kan være sig selv 100 % og bare lukke øjnene. Og forsøge 
at hvile i sig selv. Og det er nemmere, når man har et sted, 
hvor man kan gå ind og være helt sig selv. 
Hvad er det værste ved at være hjemløs?
Det værste er, at der kan være en tendens til, man bliver 
sat i bås. 

Jeg ramlede ind i mine egne tidligere fordomme. At 
hjemløse er sådan nogen, der ikke rigtig har styr på sig 
selv. 
Jeg har gjort meget ud af at oplyse venner og bekendte 
og andre om, at hjemløse altså ikke er, som de tror. At 
det altså ikke bare er ham manden nede på bænken, der 
sidder og drikker bajere med gashåndtag på. 

Hvad er det bedste ved at være hjemløs?
Nu er jeg en meget social og udadvendt person. For mig 
har det bedste været det fællesskab, man kan opnå. Det 
sammenhold. 

Der er mere sammenhold mellem boligløse. For man 
sidder der i samme båd. Man ved godt, hvordan det er, 
når man render rundt og ikke helt er klar over, hvordan 
det hele skal se ud om tre timer. 

Ellers tror jeg bare, at folk der ikke har prøvet at 
være hjemløse burde lære noget om empati. Det tror 
jeg næsten følger med, når man bliver hjemløs – at man 
udvikler en stor empati for andre mennesker. Når man 
bliver hjemløs, så udvikler der sig en gruppementalitet, 
en flokting.

FOTO: Jon Bjarni Hjartarson

Diskutér

 Hvad er et hjem for jer? 
 Hvordan forholder det sig til Orlas 

 definition af hjem?
 Hvad optræder Orla med i 

 HJEM SVÆRE HJEM?
 Hvad kan mennesker, der har prøvet 

 at være hjemløse, lære andre 
 om hjemmets betydning?
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Storm P.: Vagabonder. Fra De kulørte sider i BT 1930-40’erne. © Storm P. Museet

Storm P. (1882 – 1949) var især kendt for sine humo-
ristiske avistegninger. Han tegnede ofte hjemløse og 
vagabonder, og tegnede dem som indbegrebet af varme, 
menneskelighed og frihed. De velstillede og velbjergede 
portrætterede han derimod som nærige, dobbeltmoral-
ske og snævertsynede. De hjemløse blev altså fremstil-
let som antitesen til det borgerlige liv.
 

Frihed 
under himlen

Diskutér

 Hvilket billede af hjemløse får du i Storm P.’s tegning? 
 Og hvordan er den skildring af hjemløshed i forhold til de 
 historier, du hørte i forestillingen?
 Hvilket billede af hjemløshed tegner Josefines digt ’Et stykke  

 kridt’ i forhold til Edmunds monolog om Sundholm?
 Har synet på hjemløse mon ændret sig gennem tiden?
 Hvis du skulle tegne et billede af hjemløse, hvordan ville det  

 så se ud?
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Hvordan blev du hjemløs?
Jeg blev hjemløs, da min mor smed mig ud i januar 2015. Det 
var første gang, jeg blev hjemløs. Og så har jeg prøvet det to-
tre gange efter dengang. Jeg behandlede ikke min mor så godt, 
jeg behandlede hende lidt som min slave og manipulerede med 
hende. Til sidst kunne min mor ikke klare det mere, fordi jeg 
også gjorde alle mulige andre slemme ting. Og så besluttede 
hun sig for, at den eneste mulighed for, vi begge to ville få et 
godt liv var, hvis jeg flyttede ud. 

Hvad er et hjem for dig?
Et hjem er en stabil base. Det betyder ikke nødvendigvis, at det 
kun er mig, der bor der. Eller mig, der har betalt for det. Men 
bare, at jeg har sted med alle mine ting. Et sted, hvor jeg ved, jeg 
kan komme og lave lektier ordentligt, uden at blive forstyrret. Et 
sted, hvor jeg har min egen seng, som er min egen seng. En hjem 
for mig er et sted, jeg altid kan komme til. Lige meget hvad. Det 
er et sted, hvor jeg ikke føler mig rastløs. Det kan godt være, jeg 
ligger hjemme hos min ven, som jeg har boet hos i mange må-
neder. Det kan godt være, jeg ligger hos ham og føler, at jeg er 
rolig og tryg og jeg kan lave mine lektier. Men jeg følte mig stadig 
meget rastløs, fordi det ikke var min base. Det var ikke min, det 
var hans base. Og jeg var der bare på besøg. Så et hjem, er dér 
hvor hjertet også finder ro. Hvor min hjerne finder ro, hvor mit 
sind finder ro og min psyke.

Hvad er det værste ved at være hjemløs?
Det værste, det må nok være, at du er nødt til at planlægge 
dine dage på forhånd. Du er nødt til at tænke: ”Okay, hvis den 
her person ikke kan være sammen med mig i dag, så skal jeg 
lige pakke to-tre tasker med flere forskellige sæt tøj, for jeg ved 
ikke lige hvad jeg skal, og så skal jeg være forberedt på en uge 
frem.” Det må nok være det værste. Hele tiden at skulle tænke 
fremad. Du kan ikke bare leve i nuet. Du skal være meget om

hyggelig med dine penge. Du kan ikke bare lige tænke: ”I dag 
har jeg lyst til at købe en slikkepind,” selvom den kun koster to 
kroner. For to kroner, når du er hjemløs, det er to meget vigtige 
kroner. 

Hvad er det bedste ved at være hjemløs?
At jeg ikke skal stå så meget til ansvar for min mor. Selvom det 
lyder lidt nederen. At jeg kun skal stå til ansvar over for mig 
selv. At jeg kan gøre, hvad jeg vil. Men det er også en ulempe 
ved at være hjemløs, for så gør jeg alt, hvad jeg vil – men det 
er dér, hvor jeg ender nede i rendestenen. Fordi jeg ikke kunne 
finde ud af at styre mig. Men ja, det bedste ved at være hjem-
løs, det er bare, at jeg kun skal stå til ansvar over for mig selv. 
Det er mig selv, der laver mine regler og mine rammer. Jeg kan 
godt finde ud af at lave nogle okay rammer, så det går.

SUSANNA

Diskutér

 Hvad er et hjem for jer? 
 Hvordan forholder det sig til 

 Susannas definition af hjem?
 Hvad optræder Susanna med i 

 HJEM SVÆRE HJEM?
 Hvad kan mennesker, der har 

 prøvet at være hjemløse, lære andre
 om hjemmets betydning?
 Hvordan er det at høre Susanna 

 fortælle om at være ung og 
 hjemløs?

Interview med Susanna 
fra forestillingen

FOTO: Emma Line Holm Sejersen
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Hvordan blev du hjemløs?
Jeg stod uden hjem. Uden arbejde og ingen penge. For 
mig blev det tilfældigvis Sundholm, hvor der er mange 
herberger. Der boede jeg cirka tre år, og det er seks år si-
den. I dag har jeg en dejlig lejlighed ved Lergravsparken.

Hvad er et hjem for dig?
Det er en base, hvor jeg kan lukke døren og lade mine 
batterier op. Samle mine egne tanker, for at kunne fun-
gere næste dag.

Hvad er det værste ved at være hjemløs?
Det er den uro og tumult, der er på gaden og på her-
berger, hvor folk ofte ikke kan rumme at tale pænt til 
hinanden, fordi der er så få ansatte. Derfor opstår der tit 
og ofte kaos. Men hjemløse mennesker er lige så ærlige 
som almindelige mennesker.

Hvad er det bedste ved at være hjemløs?
Man får en stor forståelse for, hvor mange mennesker, 
der har det svært. Egentlig er det en kompetence at 
være – eller have været – hjemløs. Man er så påvirket af 
miljøet, når man er hjemløs. Man oplever de forskellige 
bizarre og smukke ting ved mange forskellige person-
ligheder, nationaliteter, diagnoseramte og misbrugere. 
Men ofte oplever hjemløse, at systemet, jobcenteret, 
ledelser og medarbejdere ikke har, eller nogensinde får, 
tilstrækkelig forståelse for, hvad mennesker er blevet 
udsat for.

EDMUND

Interview med  
Edmund fra 

forestillingen

FOTO: Jon Bjarni Hjartarson

Diskutér

 Hvad er et hjem for jer? 
 Hvordan forholder det sig til 

 Edmunds definition af hjem?
 Hvad optræder Edmund med i 

 HJEM SVÆRE HJEM?
 Hvad kan mennesker, der har 

 prøvet at være hjemløse, lære 
 andre om hjemmets betydning?
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CATHRINE OLE HANNI

FOTO: Jon Bjarni Hjartarson

12



FOTO: Jon Bjarni Hjartarson

STEEN

Steens
monolog:

9999

For at få kontanthjælp, skal man have en adresse.

Hvis ikke man har en bopælsadresse, kan man få en 
bopæls-kommune-adresse. 

Så bliver ens adresse f.eks. 9999 Herlev … 
Eller hvilkenkommune man nu hører til. 

Man har pligt til at oplyse, hvor man opholder sig, 
og man skal kunne dokumentere, at man har op-
holdt sig i kommunen.

Hvordan gør man det? 
Vi har altid bevist det med en ”tro og love”-erklæring. 

Der er nogle kommuner, der har fået en sjov idé 
om at man kan bruge indkøbsbonner eller lignede – 
som dokumenterer, at man har opholdt sig i kom-
munen hele ugen. 

Men hvis man har opholdt sig uden for kommunen i 
flere dage, bliver de dage trukket og skal indhentes i 
den kommune man så har opholdt sig i. 

Står man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet i 
hjemkommunen, får man ingen penge.

Diskutér

 Hvad mener I om systemet omkring
 hjemløse, sådan som Steen beskriver
 det?
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Første dag efter sommerferien. Jeg sidder i toget på vej hjem fra 
mit studie. Eller … det var så dér det slog mig. Jeg var ikke på 
vej hjem. Jeg skulle ikke hjem til mig selv. Jeg skulle hjem til en 
anden. Andres ting, andres rammer. Ligesom jeg havde gjort 

det de sidste par år.

Da jeg flyttede hjemmefra startede jeg med at bo i en lejelejlighed i to 
år. Da kontrakten udløb, flyttede jeg først hjem i min kærestes lejlig-
hed. Og så tilbage til mine forældre. Så flyttede jeg ind hos min kusine, 
og så hjem til forældrene igen, og så ind i en ny lejelejlighed. Men den 
blev solgt, og så boede jeg hos min kæreste igen, så hos min venin-
de, så hos mine forældre, så hos min søsters kollegas mor, så hos min 
svogers lillebror og hans kone, så hos min kæreste igen, så hos mine 
forældre igen og så fik jeg et værelse. Der blev jeg smidt ud fra i tors-
dags, og i dag flytter jeg hjem til min søster, svoger og mine nevøer. 

Men jeg sidder så der i toget – på vej ”hjem” fra mit studie. Og det 
går op for mig, at nu er jeg igen på vej til et sted som ikke er til mig 
selv. Og så kunne jeg pludselig mærke den følelse. Jeg sidder med ho-
vedet op ad ruden og kigger ud. Tårerne begynder at presse på og 
der ikke er plads til noget som helst inde i mit hoved. Jeg kan ikke få 
vejret ordenligt. Lige meget, hvor meget jeg anstrenger mig. Luften 
bliver i halsen. Den der følelse, når man ikke har nogen grounding.  

Når jeg virkelig føler at jeg ikke har nogen grounding, bliver jeg bange 
for at miste mig selv. At jeg ikke er nogen. Ikke fordi jeg ikke er noget 
værd, men jeg bliver bange for, at jeg ikke er nogen bestemt.

Og nogle gange spørger jeg mig selv: Hvorfor har jeg ikke fundet et 
sted at bo? Har det noget med mig at gøre? Er det noget inde i mig? Er 

det fordi jeg ikke er sjov eller sej nok? Eller er det på grund af boligmar-
kedet? Og hvad tænker andre om mig, når jeg ikke har fundet et sted 
at bo i to år? Jeg ville nok tænke, at vedkommende ikke prøvede nok ... 

Men jeg véd ikke hvorfor jeg ikke kan finde et sted.
Så jeg sidder i toget, og jeg kan mærke hvilken retning det kører. Jeg 
kender godt stoppestedet, for jeg har været der før. Det er det sted, 
hvor jeg må isolere mig mentalt, fordi jeg ikke har overskud. Der, hvor 
jeg har lyst til at kravle ned under et bord og tude. Der, hvor jeg må 
flytte fra sted til sted, for ikke at være til besvær. Der, hvor jeg er stolt 
over at være i gang med mit speciale, men alligevel føler mig som en 
fiasko. Der, hvor taknemmelighed over alle de døre, som folk åbner 
for mig, fordrejes til dårlig samvittighed. Over at jeg ikke kun besidder 
den følelse. Det er det sted, hvor jeg er hjælpeløs, men alligevel herre 
over mit eget liv.

Det er vigtigt for mig, at jeg kan klare mig selv.

Det er vigtigt, at jorden ikke skrider, hvis man vil kunne klare sig selv. 
 
Jeg hedder Emilie, jeg er 26 år, jeg har i dag været boligløs i sammen-
lagt to år. Jeg sidder stadig i toget. 

EMILIE:

Emilies monolog: 
I toget
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Diskutér

 Hvordan oplever I Emilies monolog?
 Hvad fortæller den jer om hjemløshed?
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I Erlend Loes roman Doppler flytter titel-
personen væk fra sin familie og ud i skoven, 
hvor han kan være fri for samfundets krav 
til individet om at være ”kompetent”.

 
Jeg har gjort så meget.
Jeg har været så kompetent.
Jeg har været så allerhelvedes kompetent.
Jeg var kompetent i børnehaven. Jeg var kompetent i skolen. I gymnasi-
et var jeg afskyeligt kompetent, ikke bare fagligt, men også socialt. Jeg 
var kompetent uden at være fagidiot, uden bare at læse pensum, jeg 
var mere eller mindre oprørsk og fræk og behandlede mine lærere på 
kanten af det tilladelige, og alligevel foretrak de mig frem for de andre, 
og for at kunne klare det, skal man være kompetent på en nærmest 
grænseløst frastødende måde, slår det mig nu. Jeg var en kompetent 
studerende og fik en superkompetent kæreste, som jeg fik et kompe-
tent ægteskab med blandt kompetente venner, efter at jeg var blevet 
tilbudt et job, der var så kompetent, at det sagde skråt op til alle andre 
kompetente stillinger. Senere har vi fået børn, som vi har opdraget på 
en kompetent måde, og vi har anskaffet os et hus, der har gennemgået 
en kompetent renovation. Jeg har i årevis gået rundt i al denne kom-
petence. Jeg er vågnet op i den, er faldet i søvn i den. Jeg har åndet 
kompetence og gradvist mistet mit eget liv. Nu kan jeg se, at sådan er 
det. Guderne forbyde, at mine børn bliver lige så kompetente som jeg.

Men min datter viser foruroligende tegn på kompetence, og jeg tror, 
det var på høje tid, jeg flyttede ud i skoven, også for hendes skyld. Mit 
ophold i skoven, der af hende opleves som tendenser til galskab, kan 
måske gøre hende usikker og dermed hjælpe hende til at udstikke en 
livsbane som er mindre kompetent og få hende til at præstere mindre 
og i det hele taget sænke niveauet. Hvis det ikke allerede er for sent.”

Diskutér

 Hvad betyder det at være kompetent?
 Hvad er det for et liv, som Doppler flygter fra?
 Hjemløshed præsenteres ofte som det ultimative billede på  

 samfundets bagside. Men der er også en udbredt romantik  
 om at være fri for samfundets krav, som Doppler f.eks. repræ-
 senterer. Hvorfor tror I, at det er sådan? Hvorfor er 
 hjemløshed både et socialt problem – og en slags frihed?
 Er der nogen historier fra forestillingen HJEM SVÆRE HJEM,  

 hvori I kan genkende Dopplers flugt fra det kompetente 
 samfund? Eller er der historier, der står i modsætning til  
 Erlends Loes hovedpersons fortælling? 

Fra Erlend Loes roman Doppler (2004), 
oversat af Susanne Vebel, udgivet på 
GyldendalPAPERBACK i 2009

At flytte ud 
i skoven
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Når jeg virkelig føler, at jeg ikke 
har nogen grounding, 

bliver jeg bange for at miste mig selv. 
At jeg ikke er nogen. Ikke fordi jeg ikke

er noget værd, men jeg bliver bange 
for, at jeg ikke er nogen bestemt.

Emilie

Hvorfor kan jeg ikke bare være?
- Som all’ andre

- Der elsker
Der angrer
Der handler

- Der ikk’ mangler
Et hjem

Et køleskab, fire vægge, et lys der er tændt
Josefine
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