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HHeerrbbeerrggeett  bblleevv  iinnddrreetttteett  ii  hhoovveeddbbyyggnniinnggeenn  ttiill  ddeenn  nneeddllaaggttee  KKaattrriinneebbjjeerrggggåårrdd  ii  ddeett  nnoorrdd--
lliiggee  ÅÅrrhhuuss,,  hhvvoorr  FFrreellsseennss  HHæærr  ii  eenn  åårrrræækkkkee  hhaavvddee  ddrreevveett  hhjjeemm  ffoorr  lløøssllaaddttee  ffaannggeerr..

●Forsidebilledet 
KKøøkkkkeenneett  ii  MMaallmmøøggaaddee  vvaarr  ii  11995566  iinnddrreetttteett  eefftteerr  sseellvvbbeettjjeenniinnggssttaannkkeenn..  IIddééeenn  vvaakkttee  ssåå
mmeeggeenn  ooppmmæærrkkssoommhheedd,,  aatt    rreepprrææsseennttaanntteerr  ffrraa  kkiirrkkeelliiggee  oogg  ssoocciiaallee  oorrggaanniissaattiioonneerr  ii  bbåå--
ddee  SSvveerriiggee  oogg  NNoorrggee  rreejjssttee  hheerrnneedd  ffoorr  aatt  bbeessee  ddee  mmooddeerrnnee  ffoorrhhoolldd..

● Af Bjarne Lenau Henriksen, Korshærschef

Der var engang for 50 år siden, hvor man troede, at det nok snart gik over. De nød-
stedte mænd, som kom til Kirkens Korshær medbringende skilsmisse, boligløshed, al-
koholproblemer og den deraf afledte sociale nedtur var et overgangsfænomen. Inden
så længe ville velstanden brede sig og lovgivningen nå så langt ud, at de hjemløse vil-
le ende som fortid. Så et omstillingsparat herberg, der hurtigt kunne blive til et hotel
for glade turister måtte være oplagt, mente nogle, da Kirkens Korshær besluttede at
indrette et hjemløseherberg. Men det gik anderledes. Overgangstiden varede ved og
blev permanent samtidig med, at hjemløsheden udviklede sig og fik flere og flere di-
mensioner. Faktisk så mange, at det er umuligt at give den en præcis definition.

I begyndelsen gjaldt det om at skabe et sted for de nødstedte mænd, som dukkede
op på Herberget. Selv om de ikke skulle bo der for tid og evighed, blev Herberget som
et hjem for dem. Det trygge miljø var fyldt med ordentlig omsorg og højt kvalificeret
medmenneskelighed. Det kunne kun lade sig gøre, fordi Herbergets forstanderpar
(først Maren og Christian Espersen, dernæst Agnethe og Poul Jensen) investerede et
engagement langt ud over det almindelige. Der blev virkelig gået til den med et så om-
fattende arbejde, at det i dag forekommer utroligt. Et par diakonelever og en stor
gruppe frivillige var med til at få Herberget og dets mennesker til at komme igennem
dagligdagen.

Tre Ege har sine rødder oppe ”på Bjerget”. Det var her i Malmøgade 7, Herberget blev
indviet d. 22.3.1956 af korshærschef Haldor Hald med et menneskesyn, som ikke har
undergået de store forandringer: selv den største elendighed kan aldrig fjerne men-
neskets fundamentale værdighed: mennesket er skabt af Gud og vil altid og under al-
le forhold være Guds elskede skabning. 
Derfor møder vi mennesket i øjenhøjde, også når det ligger ned og er i den dybeste
nød. Derfor ved vi også, at mennesket er andet end dets nederlag og ulyksalighed.
Derfor ser vi også mennesket i et kristent perspektiv, som vi lader række langt ind i
den samfundsmæssige sammenhæng. Derfor går vi i samarbejde med det offentlige
for at få skabt rammer om det indhold, vi ønsker Herberget skal have.

Der var engang, hvor vi troede, at beboerne kunne vende tilbage til en ”normal” til-
værelse. Det tror vi ikke så meget på i dag. For det første ved vi ikke rigtig, hvad ”nor-
mal” er. For det andet står det ”normale” samfund ikke i kø for at integrere menne-
sker med et meget svært og kompliceret liv. I dag sætter vi derfor fokus på bostøtte-
tilbud og netværksdannelse i boligkvartererne, hvor vanskeligt stillede mennesker
kæmper for at klare sig - og overleve. 

Der er intet, der tyder på, at Tre Ege vil stoppe traditionen med at udvikle og forny sig.
At behovet for Tre Ege vil udvide sig, kan vi se frem til med en stabil indignation over
en samfundsudvikling med indbyggede eksklusionsmekanismer.  At Kirkens Korshærs
Herberg, nu kaldet Tre Ege, har eksisteret i 50 år, kan vi se tilbage på med samme in-
dignation. Tænk at det har været nødvendigt! Men det var det. Vi kan så ønske til lyk-
ke ved at sige tak til alle medarbejderne gennem 50 år for et fornemt arbejde og ved
at sige tak til alle beboerne gennem 50 år, fordi de har vist os tillid og lagt en del af
deres liv i vore hænder.
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1956-1970

CChhrriissttiiaann  EEssppeerrsseenn  ((ssttååeennddee))  vvaarr  hheerrbbeerrggeettss  fføørrssttee  ffoorrssttaannddeerr,,  oogg  ssaammttiiddiigg  vvaarr  hhaann  lleeddeerr
aaff  KKiirrkkeennss  KKoorrsshhæærrss  aarrbbeejjddee  ii  ÅÅrrhhuuss..

● En handel blandt brødre
Frelsens Hær havde i en årrække drevet et hjem for løsladte fanger
i hovedbygningen til den nedlagte Katrinebjerggård i det nordlige
Århus. Ændringer indenfor den daværende fængselsforsorg, havde
imidlertid overflødiggjort opgaven. Bygningerne blev sat til salg, og
købsforhandlingerne blev indledt. Christian Espersen udtrykte det
senere således: ”Det blev en handel blandt brødre”.

En ombygning blev iværksat, og der blev bygget en ny fløj. Set
med datidens øjne blev det et meget moderne herberg. Der var ene-
værelser (om end kun på syv kvadratmeter), og der blev indrettet et

● Af Leif Bønning

Kirkens Korshær i Århus havde i efterkrigsårene, der var præget af
stor bolignød, på forskellig måde søgt at afhjælpe denne ved i en
periode at drive et midlertidigt nødherberg for mænd i garderoben i
Missionshuset Eben Ezer i Brammersgade. Senere drev man et her-
berg i Mejlgade, i nogle nu nedrevne bygninger, (hvor Katedral-
skolen ligger), ligesom korshærspræsten også i perioder havde haft
hjemløse boende i præsteboligen.

Der opstod et ønske i Korshærsrådet om at få indrettet et hjem-
løseherberg, der var egnet til formålet. Korshærens landsstyrelse til-
sluttede sig ønsket, og korshærssekretær Christian Espersen i
Odense, (der tidligere havde haft sit virke i Århus), blev ”forflyttet”
til Århus med den hensigt, at han skulle forestå opførelsen af et
hjemløseherberg samtidig med, at han virkede som korpssekretær i
Århus-arbejdet.

I forbindelse med planerne diskuterede man bl.a., om herberget
skulle have karakter af hoteldrift, idet man anså det for ønskeligt, at
opholdet blev så kort som muligt. Andre havde tanken, at efterkrigs-
tidens boligproblem snart ville være løst, og det derfor ville være
hensigtsmæssigt, at bygningerne kunne overgå til andet formål.

Herberget i Malmøgade blev fra starten et hjem for en
broget skare af mænd, der stod uden tag over hovedet

En broget skare 
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elev varetog man rengøringen, alle fore-
faldende opgaver, kontoret med ind- og
udskrivninger og i vid udstrækning kon-
takten med mændene.

Der var tilknyttet rengøringshjælp og
hjælp til rulningen af sengetøjet med otte
timer ugentlig samt til vinduespudsning.
Hertil kom, at en enkelt af beboerne hjalp
med rengøringen.

Beboerne røg som ”skorstene”, så ni-
kotinen drev ned ad væggene! Den årlige
hovedrengøring med bl.a. afvaskning af
alle vægge, døre, paneler – ja, det var et
kapitel for sig.

De frivillige korshærsfolk i Århus, som
der var mange af, deltog også. Der blev

bagt, og der kom kager, der blev lavet ju-
lemad, og der blev givet en hånd med, når
det kneb. Uden dem var det ikke gået, og
de omsluttede herberget med megen for-
bøn!

● Før narkoens tid

Herberget blev indviet af daværende kors-
hærschef Haldor Hald den 22. marts 1956,
men reelt blev det taget i brug i efteråret
1955. Hvorfor vente? Sengene var der, og
mændene havde brug for et sted at sove.

Den første aften på herberget blev der
i øvrigt også skrevet historie, idet én af de

OOpphhoollddssssttuueenn  ppåå  hheerrbbeerrggeett  ii  MMaallmmøøggaaddee  bblleevv  fflliittttiiggtt  bbeennyytttteett  aaff  bbeebbooeerrnnee  ttiill  bbll..aa..  llææss--
nniinngg,,  kkoorrttssppiill  oogg  rraaddiioollyyttnniinngg..  DDeett  vvaarr  fføørr  ffjjeerrnnssyynneett  bblleevv  aallmmiinnddeelliiggtt..

såkaldt selvbetjeningskøkken, hvor de
hjemløse mænd selv kunne tilberede de-
res mad, lave kaffe m.v.. Køkkenet var
særdeles sparsomt indrettet med seks
gasapparater, gryder, kedler m.v. i tilknyt-
ning til køkkenet var der indrettet et lille
marketenderi, hvor mændene kunne købe
brød, ost, gryn, kartofler, dåsemad, kaffe
osv. Indretningen af køkkenet gav genlyd
udover Norden, og der kom repræsentan-
ter fra både Stadsmissionen i Sverige og
fra Indre Mission i Oslo for at bese denne
moderne indretning!

Der var 41 pladser – i den nye fløj ene-
værelser og på overetagen i den gamle
hovedbygning fællesrum. Hertil kom fem
pladser i kælderen, udenfor normeringen
– en slags reserve, der som oftest var i
brug. Herberget var inddelt i tre afdelinger
med toiletter og vaskekummer, og i kæl-
deren fandtes baderum med kar og bruse-
re.

Der var to opholdsstuer – den ene med
radio (det var før TV), samt to spisestuer
og en fælles samlingsstue (salen) på 1.sal,
hvor der hver aften var aftenkaffe og an-
dagt, og hvor juleaften og festaftener blev
holdt.

I kælderen fandtes desuden depotrum,
vaskeri, rullestue, tørrerum, cykelrum og
det store kulfyr.

Forstanderboligen var i hovedbygnin-
gens stueetage, hvor der endvidere var
indrettet køkken til brug for institutionen
samt kontor. Herberget blev indrettet til at
huse hjemløse mænd, det var her hjemlø-
seproblemet var størst. I øvrigt forbød
den daværende lovgivning, herbergsloven
af 1936, at mænd og kvinder boede på
samme hjemløseinstitution.

● Alle tog fat

Det offentlige var, for at bruge Espersens

egne ord, ”yderst tilbageholdne med at
yde økonomisk tilskud”.

Herberget blev reelt rejst for privat ind-
samlede midler. Der var mange veje til at
nå målet. Blandt andet gav en stor tombo-
la et overskud på 40.000 kroner – tombo-
laen var med grydefærdigt fjerkræ, høns,
man havde fået af jyske landmænd, og
som Randers Fjerkræslagteri havde afhen-
tet og klargjort uden beregning.  

Personalet var set med nutidens øjne
yderst begrænset, (hvad arbejdstiden ik-
ke var!).

Christian Espersen, der var uddannet
diakon fra Kolonien Filadelfia, var forstan-
der og samtidig leder af Korshærens ar-
bejde i Århus. Han passede fyret (der blev
fyret med kul), om morgenen og tog heref-
ter ind til kontoret i byarbejdet for at ven-
de hjem ved 16-tiden. Herefter var han
”bagvagt”, fyrede igen sidst på aftenen og
passede dørklokken om natten. Han hav-
de ”friaften” onsdag, idet han her var i
byarbejdet og holde mandsmøde.

Hans hustru, Maren Espersen, der var
uddannet sygeplejerske, var, som så man-
ge andre i Korshæren, frivillig medarbej-
der og en ikke uvæsentlig omsorgsperson
i huset. Hun passede mændenes marke-
tenderi hver morgen, tog telefonen om
formiddagen, vaskede al sengetøjet om
onsdagen, hængte det til tørre og rullede
det om torsdagen.

Maren Espersen tilså mændene ved
sygdom og førte ikke så få samtaler med
dem – hun havde i høj grad mændenes
fortrolighed.  

Ud over herberget havde hun også sin
egen familie med mand og to skolesøgen-
de unge at tage vare på. Familien havde fri
hver anden weekend, hvor diakonelever-
ne ofte var inviteret ind for at spise med
ved søndagsbordet. 

Udover familien Espersen var to diako-
nelever i praktik et år ad gangen. Som
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med to mand op, for at hente al sengetø-
jet samt madrasserne fra stuen. Det hele
blev kørt til desinfektion på hospitalet,
hvorefter det blev sendt tilbage.

Andre af beboerne var aktive bærere af
tuberkulose og blev fulgt af lungeklinik-
ken på Kommunehospitalet, hvor de re-
gelmæssigt skulle møde til kontrol. Dette
indebar, at også medarbejderne jævnligt
var til kontrol.

En del af herbergets beboere var under
ordensmagtens tilsyn.  Hver formiddag
kom kriminalpolitiet på besøg for lige at
tjekke ”gæsteprotokollen”, og ind imel-
lem var der bid, dvs. at en beboer senere
blev hentet til afklaring. Ofte var det skyl-
dige børnepenge, der var årsagen.
Beboerne havde næse for ordensmagten
og var ofte ikke hjemme, når ”fadet” kom
for at hente dem. Vi oplevede f.eks., at po-
litiet mødte op tidligt om morgenen, og
når mændene blev klar over, at de holdt i
gården, ja så var der enkelte, som tog vin-
duet ud i den modsatte side, forudsat, at
man boede i stueetagen.

Ja og så var der al skråtobakken – man-
ge af beboerne var gode for en skrå, og
det gik ud over de mange grønne planter,
som vanskeligt trives med de mange sorte
spytklatter!

● Madpakker fra skolerne

Forplejningen stod man selv for, og mange

af mændene lavede mad sammen, hvad
de for øvrigt var rigtig gode til.

Hver dag fik herberget leveret en mæl-
kejunge med mælk af de århusianske me-
jerier, noget mændene satte stor pris på,
og som jo var med til at sikre en rimelig
sundhedstilstand.

I vinterhalvåret havde herberget en af-
tale med den kommunale skoleforvaltning
om, at man måtte indsamle de madpak-
ker, der var blevet tilovers ved den kom-
munale uddeling på kommuneskolerne.
Der var indgået en aftale med en budcen-
tral om, at de foretog indsamlingen, og
sidst på eftermiddagen kom der én eller
to kasser med madpakker. Disse blev sat
frem ved 17.30-tiden, så de mænd, der ik-
ke havde penge til mad, ikke behøvede at
sulte. I den forbindelse bør nævnes, at der
også kom børnefamilier, der på forskellig
vis havde det hårdt økonomisk, for at hen-
te madpakker.  

● Penge og muligheder

Da kun ganske få af beboerne havde fast
arbejde, var ”en tjans” kærkommen. Det
hændte jævnligt, at man ringede tidligt
om morgenen fra Kvægtorvet og havde
brug for trækkere. Også fra havnen blev
der ringet, når man akut manglede folk til
at losse et skib. Private (ofte ældre) ringe-
de, når man manglede hjælp til f.eks. tæp-
pebankning eller havearbejde. Der var ho-

“Chr. Nielsen (Soc) takkede Kirkens Korshær, fordi den havde taget
herbergs-opgaven op, og udtalte haab om, at der engang maa blive saa
faa hjemløse mænd, at herberget vil kunne finde anvendelse som
hotel.”

AARHUUS STIFTSTIDENDE FREDAG DEN 23. MARTS 1956

frivillige foreslog, at der skulle drikkes af-
tenkaffe – og det har man så gjort siden!
Til aftenkaffen hørte i øvrigt, som en god
tradition, at man sang sammen, holdt en
lille andagt og bad Fadervor.

Herbergets beboere, der var en broget
skare, aldersmæssigt hovedsageligt fra
omkring 30 år og opefter, havde det til
fælles, at de manglede en bolig. Den over-
vejende del havde et forlist ægteskab bag
sig. Ofte havde kone og børn fået tilkendt
lejligheden, og da et værelse ikke var til at
opdrive, var herberget eneste udvej.
Mange havde et alkoholproblem, og flere
var afhængige af kogespritten.

Narkoproblematikken var endnu ikke
kendt, selv om der var nogle pillemisbru-
gere.

● En broget skare

En del af beboerne var vel det, man i dag
ville kalde for ”bybumser”. De levede af
socialhjælp og fægtede sig frem, bl.a. ved
tiggeri eller salg af ”De arbejdsløses
blad”.

Blandt beboerne var også en del ”fa-
rende svende” med medaljer, cykler eller
vogne. Ofte boede de kun ganske få næt-
ter, så skulle de videre. 

Der var skærslipperen med sin cykel.
Han tjente til livets ophold ved at slibe
knive, sakse m.v..

Enkelte var klinkere, der påtog sig at
klinke, når f.eks. en kop var blevet øreløs.
Nogle få var sigøjnere, og her var specia-
let at lave de smukkeste papirblomster,
som man solgte ved dørene. 

Omkring 1960 havde vi meget sjældent
beboere, der ikke var danskere. Ind-
vandringen af gæstearbejdere var først i
sin begyndelse og de få ikke-danskere,
der boede på herberget, var fra de nordi-
ske lande.

De fleste var såkaldte ”selvmødere”,
men flere blev på forskellig vis, af offentli-
ge myndigheder, henvist til at tage ophold
på herberget. Det hændte, at ”forsorgen”,
fra åndsvageforsorgen i Sølund, kom med
en beboer, der var blevet udskrevet, fordi
intelligenskvotienten ”var steget” ved den
seneste prøve. Disse beboere var ofte i en
meget vanskelig situation, da de ikke hav-
de forudsætningerne for at klare sig.
Andre kom f.eks. fra Forvaringsanstalten i
Horsens, hvor de var løsladt efter en tids-
ubestemt afsoning. Mange af beboerne
havde ”kontakt til Horsens”, og var vel
bærere af ”psykopatdiagnosen” (mang-
lende tilpasning til samfundets normer),
og andre kom fra fængselsafdelingen i
Sønder Omme.

● Til kontrol for tuberkulose

Der var alkoholforbud på herberget. Det
blev i det store og hele overholdt, men
smerten kunne være stor for os alle, når
der måtte gives karantæne, bl.a. fordi den
pågældende havde indbragt og indtaget
alkohol/sprit på herbergets område, der
ikke blot var selve matriklen, men også
omfattede Malmøgade og busstoppeste-
det ved Randersvej. At forbudet også om-
fattede offentligt område skyldtes forhol-
det til naboerne, som ind imellem kunne
være ret anstrengt, blandt andet fordi be-
boerne gemte deres flasker i hækkene.
Almindeligvis var der tale om tre måne-
ders karantæne.

Et andet problem for nogle var lusene,
som i øvrigt var et større problem, end vi
forestiller os i dag. Mange havde ”de små
med sig på rejsen”. Når de havde forladt
herberget og var rejst videre, kunne vi fin-
de senge, hvor det vrimlede med små dyr.
Så blev der ringet til Marselisborg
Hospital, og herefter dukkede en lastvogn
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kalde ordensmagten for at få dæmpet ge-
mytterne og evt. få en beboer midlertidigt
anbragt i detentionen.

● Som et hjem

Herbergets opgave var at give logi. Op-
gaven rummede dog langt mere. Den var
fyldt med menneskelig omsorg, og mange
af mændene betragtede herberget som
deres hjem.

Der blev lagt mange kræfter i, at ram-
merne var gode. At der var rent, at der
blev lagt rent sengetøj på, hver gang der
kom ny beboer, og at sengetøjet blev skif-
tet hver 14.dag

Omsorgsarbejdet gik bl.a. ud på, at
den enkelte blev set, og at der blev talt or-
dentligt til hinanden. Der blev ydet hjælp,
når en beboer skulle have kontakt med
socialforvaltningen og alkoholambulatori-
et. 

Mange af mændene havde også deres
gang i Korshæren i Frederiksgade, hvor de
bl.a. deltog i møder, fik suppleret deres
tøjbeholdning og deltog i den årlige som-
merlejr i Saxild.

● At være elev

Det var et privilegium – og for mange af
os, blev det vendepunktet i ens eget liv. Vi
fik lov til se ind i en for os helt ny verden
med store menneskelige nederlag og
smerte, men også en verden, der rumme-
de accept og varme.

Som elever boede vi på samme gang
som mændene. Der var lydt, og vi kunne
følge med i en stor del af mændenes fær-
den. Var man som elev accepteret af mæn-
dene, havde man en god og givende elev-
periode. Var det modsatte tilfældet, var
det ikke en nem opgave at være elev på
herberget. Som elev var man vel ofte selv
skyld i forløbet. Behandlede man mænde-
ne med respekt og omsorg, blev det som
regel gengældt, og så var det ikke svært at
være elev og bo midt i hele den brogede
flok på godt og ondt.

Leif Bønning var diakonelev på her-
berget fra 1. november 1960 til 30. ok-
tober 1961. Siden boede han på her-
berget, da han var under uddannelse
som socialrådgiver. Landssekretær i
Kirkens Korshær.

teller, som oftest Missionshotellet Ansgar,
der kunne stå og mangle en opvasker. Det
bedste, der kunne overgå mændene, var
sneen. Når byen blev begravet i sne, var
der brug for mange hænder rundt om-
kring. Det betød penge og muligheder.

● Fra: mig – Til: dig

Hvad fordrev beboerne de mange aftener
med, når der ikke var TV? Nogle opholdt
sig på deres værelser, hvor de sov eller læ-
ste. Andre var på fællesområderne, hvor
de lyttede til radioen, læste aviser, og
mange var habile skakspillere.

Klokken 21 var der som tidligere omtalt
aftenkaffe – almindeligvis varede det 30-
45 minutter. Det var for de fleste dagens
højdepunkt med hygge, sang og andagt.
Der blev lyttet meget og ofte kom der ef-
terfølgende spørgsmål, der havde relation
til det læste andagtsstykke.

I løbet af året blev der holdt sammen-
komster søndag aften. F.eks. kunne det
være isenkræmmer Hindsgavl, der kom
med sin 16 millimeter fremviser og viste
film som f.eks. med Gøg og Gogge, eller
en af præsterne viste lysbilleder.
Højdepunktet var uden tvivl, når KFUK-
spejdernes orkester, 3o piger med horn
og slagtøj, kom. Enkelte af mændene fore-
trak at lytte med ude i gården. Jo, der var
ind imellem gode fællesoplevelser. Jule-
aften var helt speciel – den forløb som en
såkaldt ”normal juleaften” med spisning,
evangelielæsning, julesalmer, dans om
træet og uddeling af gaver. Sidstnævnte
var fra de mange korshærskredse, der
sluttede op om herberget. Ofte stod der
på mærkesedlen: Fra: mig – Til: dig. Julen
var for mange en svær tid. Minderne og
savnet fyldte meget, og enkelte foretrak
da også at få maden ind på værelset for at
være alene med smerten. Andre havde

drukket så meget, at de kunne sove igen-
nem.

● Ud efter tre måneder

Flere af beboerne boede kort tid på her-
berget. De havde ikke roen over sig. Andre
havde ikke andre steder at bo, og de hav-
de ikke mulighed for at skaffe sig logi. For
at de ikke skulle ”gro fast”, var der indført
en regel om, at man maksimalt kunne bo
tre måneder på herberget. Så skulle man
bo et andet sted i tre måneder, før man
igen kunne tage ophold. Det betød, at
nogle beboere tog ophold f.eks. på her-
berget i Ålborg i tre måneder for så atter
at vende tilbage til herberget i Århus.

En anden mulighed kunne være at mel-
de sig til forsørgelse på Fattiggården (for-
sorgshjemmet) i Vester Allé. Mange af
mændene veg tilbage for den mulighed,
idet den indebar, at man ikke havde ud-
gang de første tre uger. Forlod man
Fattiggården i den periode, blev man ef-
terlyst gennem politiet og ført tilbage. 

Hertil kom også, at institutionen var
nedslidt og utidssvarende. Fattiggården
rummede også en sygeafdeling og her
blev mændene indlagt, når det var nød-
vendigt. Der skete i de år en positiv udvik-
ling, idet man havde fået tilknyttet en yn-
gre læge, der havde stor forståelse for de
hjemløses ofte vanskelige liv. 

Der kunne være dage med uro. Trusler
og vold var dog yderst sjældent i forhold
til medarbejderne. Lønningsdagene (tors-
dage/fredage) kunne være vanskelige, for
da havde man penge, der blev drukket op.
Uroen (også den psykiske) hang ofte sam-
men med, at nogle af beboerne, der den-
gang fik diagnosen psykopater, blev tru-
ende og voldelige, når de havde fået for
meget at drikke.

Det var dog sjældent nødvendigt at til-

KKiirrkkeennss  KKoorrsshhæærrss  llooggoo  11991122  --  11999966..
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mæssigt, og det satte beboerne naturlig-
vis pris på, fortæller Poul Jensen.

Pensionistlejlighederne lå på Skov-
vangsvej og i Marselisborg-kvarteret. De
var oftest 1-værelses lejligheder, med toi-
let på baggangen. Det var en god ordning.
Mange kom i egen bolig og fik et godt liv.
De skulle betale af deres pension, men
huslejen var ikke høj. I begyndelsen af
1980erne fik herberget yderligere stillet
lejligheder til rådighed i Gellerup-parken i
Brabrand. 

● Aldrig for sent

– En dag talte jeg med én af vore beboere
om at flytte i lejlighed. Han var folkepen-
sionist, og han ville ikke flytte mere. Han
havde prøvet det så mange gange. Nu var
det slut. Han orkede ikke at skulle bygge

en ny tilværelse op. Jeg fastholdt, at han
skulle, og han fik en arbejderbolig. Senere
fik han en kæreste og boede 20 år i lejlig-
heden. Det lærte mig, at det aldrig er for
sent at gøre et nyt forsøg, siger Poul
Jensen og tilføjer:

– Man skal huske på, at mange var
bange for at flytte fra herberget og i pen-
sionistlejlighed. De sagde til medarbej-
derne, at de skulle tage sig af indretning-
en og af gardinindkøb, for de skulle jo lig-
ne alle de andres gardiner. De ville så nø-
digt skille sig ud. Nogen havde ikke haft
fast bolig i både 30 og 40 år, så det med at
bo i egen bolig var fremmed land for dem.

Poul Jensen understreger, at netop det-
te aspekt, at sluse brugerne ud i egne bo-
liger, optog herberget meget, både den-
gang og senere. Udflytningen til ældrelej-
ligheder i 1973 var den første spæde start
på det, som senere blev kendt som

1970-1990

FFoorrssttaannddeerr  PPoouull  JJeennsseenn  ((ttvv))  vveedd  eett  aarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  bbeebbooeerrnnee  ppåå  hheerrbbeerrggeett  ii  mmiiddtteenn  aaff
11997700eerrnnee..

● Af Søren Peder Sørensen

Poul Jensen tiltrådte som forstander ved herberget i Malmøgade
den 1. september 1972. Foruden ham og hans kone Agnethe var to
elever fra Diakonhøjskolen tilknyttet. Året efter blev en diakon an-
sat, John Skovhus Nielsen, og han var den første heltidsansatte
medarbejder.

– Der var en nær sammenhæng mellem byarbejdet og herberget.
Chr. Espersen og jeg spiste frokost sammen én gang om ugen, hvor
vi gennemgik regnskabet. Pengene var små, og fra august og frem
til juleindsamlingen i december fik vi sjældent mere end det, som vi
havde brug for, fortæller Poul Jensen.

– Én af de første større opgaver, som jeg husker, var at finde bo-
liger til de ældste brugere. Når de havde boet hos os i nogen tid, fik
de mulighed for at flytte i lejligheder, som kommunen havde stillet
til rådighed. Det var boliger, som var blevet for dårlige til ældre men-
nesker, men som godt kunne bruges af folk, som kunne bevæge sig.
Og det kunne vores folk.

● Hjælp til indretningen

På herberget i Malmøgade var der rift om de 41 senge. Reglen var, at
man ikke måtte opholde sig på herberget længere end tre måneder.
I nogle år havde man dog en ordning, hvor man kunne bo i under-
etagen i mere end tre måneder, hvis man betalte det dobbelte i hus-
leje, dvs. 6,60 kr. pr. nat. Det viste sig at være en dårlig ordning. Det
var ikke nogen god idé, at nogen skulle betale mere end andre, og i
1973 hørte ordningen op.

– Nogle af mændene sov i perioder på gaden, i skurvogne, con-
tainere, nede på havnen, i opgange, og hvor de ellers kunne finde et
sted. For dem blev de ældrelejligheder, som vi kunne få, en mulig-
hed. Vi havde til gengæld lovet kommunen, at vi besøgte dem regel-

Udflytning til pensionistlejligheder kom senere
til at danne forbillede for nye og moderne 
boformer for hjemløse

Beboerne bliver yngre.. 
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gen fart. I 1974 fik herberget 30.000 kro-
ner i offentligt tilskud, og medarbejder-
staben blev øget med flere faste medhjæl-
pere. I 1976 var der seks fuldtidsansatte,
inklusiv to elever fra Diakonhøjskolen.
Hertil kom afløsere, typisk studerende fra
seminariet og universitetet. Det var sam-
me år, som bistandsloven trådte i kraft.
Det skete den 1. april 1976.

● Første overenskomst

– Bistandsloven gav mulighed for at indgå
en overenskomst med Århus Amt. Og der
var ingen tvivl om, at amtet gerne ville.
Der blev nedsat en bestyrelse for herber-
get, og der blev udarbejdet vedtægter.
Det var et besværligt arbejde, da der al-
drig før havde været skrevet en overens-
komst. På samme tid var ministeriet i færd
med at skrive nogle retningslinjer for så-
danne overenskomster. De bad om lov til
at låne vores udkast til overenskomst, og
efter at have rådført mig med Chr.
Espersen sendte jeg det til ministeriet.
Det kom vi til at høre meget for, da udka-
stet jo ikke var på plads og ikke godkendt
af Kirkens Korshærs landsstyrelse. Da vi
senere blev præsenteret for ministeriets
færdige retningslinjer, kunne vi jo genken-
de det hele. Vores udkast var kommet til
at danne skole.

Oplevede I en fare for, at det offentlige
skulle gribe for meget ind?

– Det var vigtigt, at overenskomster og
vedtægter blev udformet, så Kirkens
Korshærs egenart blev bibeholdt hele ve-
jen igennem. Den daværende formand for
amtets socialudvalg Helge Pedersen un-
derstregede: Vi laver overenskomst med
jer, fordi det er det, som vi gerne vil. Det er
jeres arbejdsmetode og jeres måde at gø-
re tingene på, som vi gerne vil, som et al-

ternativ til forsorgshjemmene. Dette har
senere områdechefer gentaget.

Hvilken forskel var der på jer og forsorgs-
hjemmene?

– Forsorgshjemmene havde rod i de
gamle arbejdsanstalter og det bar de
præg af dengang. Man blev indskrevet på
et forsorgshjem, og man skulle aflevere
sine penge mod at få udbetalt lommepen-
ge. Hos os kunne man beholde sin bi-
standshjælp, mod at man så betalte for
opholdet. Det gjorde en stor forskel. De
kunne beholde deres frihed og benytte sig
af læge, sygeplejersker og andre af sam-
fundets tilbud, mens de opholdt sig hos
os. Vi var i højere grad en nødforanstalt-
ning.

● Beboerne bliver yngre

Årene efter bistandslovens indførelse ka-
rakteriserer Poul Jensen, som nogle af de
mest stille i herbergets 50-årige historie.
Hjemløse-området havde ikke nogen stor
politisk bevågenhed. Herberget fik ar-
bejdsro, men det rummede også en risiko
for, at udviklingen gik i stå.

Arbejdsanvisningen, som f.eks.  på
Kvægtorvet og på havnen, gled ud. Til
gengæld fik herberget et tæt samarbejde
med kølefabrikken Sabro, som på et tids-
punkt beskæftigede fem eller seks af her-
bergets beboere og støttede op om dem,

EksternBolig. Dog med den væsentlige
forskel, at det dengang handlede om sel-
ve boligsituationen. Senere kom det også
til at omfatte beboerens mentale og socia-
le tilstand.

● Bolighjælp

– I begyndelsen af 1970erne havde man
ingen mulighed for at få bolighjælp, når
man boede på herberg, fordi man ingen
fast adresse havde. Men i løbet af 1973 fik
vi den aftale med Socialforvaltningen i År-
hus Kommune, at vi kunne udskrive en
regning til socialforvaltningen på det an-
tal nætter, hvor brugerne havde boet hos
os, når vi samtidig gav Folkeregistret en li-
ste over deres navne. Aftalen var, at jeg én
gang om måneden var inde på forvaltnin-
gen og tale med de sagsbehandlere, som
havde med vores brugere at gøre. Det fo-

regik i praksis på den måde, at jeg kom ef-
ter lukketid en bestemt dag på ugen. Så
gik jeg alle kontorerne igennem for til
sidst at ende på socialchefens kontor,
hvis han ellers var der. Det hele fandt sted
i en god overensstemmelse. For kommu-
nen kunne godt se, at det var urimeligt, at
vi ikke fik bolighjælp udbetalt, når bebo-
erne opholdt sig på vores adresse. Der var
ingen uvilje. Det var i højere grad et tek-
nisk spørgsmål om, hvordan kommunen
kunne yde bolighjælp, så det fandt sted
inden for lovens rammer. 

Denne aftale om bolighjælp var Poul
Jensens første forhandling med kommu-
nen. Siden kom der mange flere til, med
både amt og kommune. De første år var
økonomisk smalle tider, og der var stort
behov for hver en støttekrone. Den offent-
lige støtte var til at overse, på omkring
16.000 kroner årligt fra amt og kommune.
Men fra midten af 1970’erne tog udviklin-

TTiill  hheerrbbeerrggeett  hhøørrttee  eenn  ssttoorr  ppaarrkklliiggnneennddee  hhaavvee  mmeedd  ssttoorree  ttrrææeerr..  II  11997722  mmååttttee  ddeenn  ddoogg
vviiggee  ffoorr  eenn  bbøørrnneehhaavvee,,  ssoomm  KKoorrsshhæærreenn  ooppfføørrttee  mmeedd  iinnddggaanngg  ffrraa  MMoottaallaaggaaddee..

HHeerrbbeerrggeett  hhaarr  hhaafftt
ddrriiffttssoovveerreennsskkoommsstt  mmeedd
ÅÅrrhhuuss  AAmmtt  ssiiddeenn  11997766--..
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Var det også brugernes ønske?
– Brugerne var godt tilfredse med det,

som de havde. Det var os andre, som syn-
tes, at tilbuddet var for sølle, med toilet
på gangen og bad i kælderen. Første
gang, jeg nævnte udflytningsplaner for
beboerne, svarede de: Det kan godt være,
at du flytter, men vi bliver. Men der skulle
også komme til at gå endnu 12 år, før vi fik
muligheden for noget større og bedre. Og
da var også brugerne begyndt at klage.

● Et område i vækst

I 1970 udgjorde herbergets stab forstan-
derparret samt to diakonelever. 20 år se-
nere var der 12 fuldtidsansatte medarbej-
dere tilknyttet foruden forstanderen, der i
mellemtiden var flyttet ud, så hans private

bolig lå uden for herberget. Det betød
ekstra plads til beboerne, men også en
nattevagt mindre. I samme periode var
den offentlige støtte til herberget steget
dramatisk. I 1976 udgjorde driftsbudget-
tet 800.000 kroner. 1990 var den mere end
firedoblet, til 3,5 mio. kroner.

Herberget stod på tærsklen til et nyt
årti med voksende politisk bevågenhed
og store udfordringer og krav. Brugerne
kaldte fortsat stedet “På Bjerget”, men
det var ikke det officielle navn. Og herberg
måtte man heller ikke kalde sig, for det
begreb eksisterede ikke mere, i hvert fald
ikke i offentligt regi. Her ville man hellere
tale om forsorgsinstitution og om bostøt-
tetilbud.

Søren Peder Sørensen er journalist og
redaktør af Korshærsbladet.

Billedtekster.

bl.a. ved at sørge for, at de fik deres anta-
bus.

Op gennem 1980erne puslede herber-
get med tanken om at lave kollektiver, kø-
be ejendomme og parcelhuse, hvor der
kunne bo flere sammen. Behovet var der,
for i den periode begyndte yngre menne-
sker at dukke op på herberget, og de var
for unge til at bo i ældrelejligheder. 

– Vi savnede nogle botilbud til vore yn-
gre beboere, men vi kunne ikke komme
igennem med det. Det var for dyrt at købe
eget hus. Men det var heller ikke sagen at
have dem boende på herberget. De skulle
videre. Vi skulle ikke være et opbevarings-
sted, og slet ikke for unge mennesker. 

Var den høje arbejdsløshed årsag til, at
brugerne blev yngre?

– Det var nok i højere grad et udslag af
den store indflytning fra land til by op gen-
nem 1960’erne. Det var børn af disse til-
flyttere, som ikke kom ud på arbejdsmar-
kedet, og som levede en kummerlig tilvæ-
relse. De var havnet i et skrapt misbrug.
De var nogle af de første, som bukkede
under for hashen. De hørte til den gruppe
af svage unge, som blev afhængige.

Poul Jensen fik et godt indblik i deres
forhold, da han i slutningen af 1960erne
kom på husbesøg hos flere af de tilflytte-
de familier.

– Mange af deres forældre havde jo
nok haft et arbejde, da de flyttede ind til
byen, men var så senere blevet arbejdslø-
se. For deres børn blev de dårlige forbille-
der. Faderen var arbejdsløs og med et
stort spiritusforbrug, og moderen gik og-
så derhjemme. Hun havde ikke fået nogen
uddannelse og måtte ofte tage til takke
med hårdt rengøringsarbejde. Disse unge
fra landet havde svært ved at finde et stå-
sted. Det, som vi her var vidne til, gentog
sig faktisk nogle år senere, men denne
gang med unge fra familier, der var ind-

vandret fra Tyrkiet, Mellemøsten og andre
steder. Der er ikke noget nyt under solen!

● Brydningstid

Fra midten af 1980’erne blev brugerne af
herberget ikke blot yngre. Mange af dem
var stofmisbrugere, og fra slutningen af
1980’erne blev det klart, at flere af dem
også havde psykiske problemer.

Det blev en brydningstid, ikke mindst
på det faglige område. Flere faggrupper
var blevet tilknyttet. Diskussionerne dre-
jede sig i høj grad om, hvordan man kun-
ne forbedre brugernes vilkår. Der kom fo-
kus på spørgsmål som: Betragter vi bebo-
erne som en ressource? Fra politisk side
lød der krav om dokumentation i arbejdet.
Medarbejdere og ledere kom på kurser,
hvilket var noget ganske nyt.

Poul Jensen: – Fra 1986 begyndte der
for alvor at ske noget. Der blev mulighed
for at søge puljemidler, hvilket ikke før
havde været kendt i det omfang. Man kun-
ne søge penge til udvikling af mange for-
skellige ting. Man begyndte at interessere
sig mere for brugerne.

– På herberget havde vi fået en gruppe
nye medarbejdere, som var meget pro-
jektorienterede. De havde en faguddan-
nelse, mange af dem havde været ude at
rejse og var opsatte på at lave projekter
for brugerne. Det var en spændende tid
med mange diskussioner mellem nye og
ældre medarbejdere. 

– Diskussioner om at forbedre vilkåre-
ne for brugerne gik også på selve herber-
gets fysiske indretning. Man fandt, at et
værelse på seks kvadratmeter var for
småt. Allerede i 1987 gik vi med planer om
at ombygge herberget, så det blev ned-
normeret fra 41 til 25 pladser. Derved op-
stod tanken om at indrette boliger, som
var vore egne.

HHeerrbbeerrggeett  ii  MMaallmmøøggaaddee,,  ssoomm  aaff  bbrruuggeerrnnee  vvaarr  kkeennddtt
uunnddeerr  nnaavvnneett  ””ppåå  BBjjeerrggeett””
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1990-2006

SSkkoovvhhoollddeett  ssttaarrtteeddee  oopp  ii  bbeeggyynnddeellsseenn  aaff  11999900’’eerrnnee  oogg  bbee--
bbooeerrnnee  llæærrttee  aatt  hhåånnddtteerree  mmaannggee  ffoorrsskkeelllliiggee  ttrrææffæælldd--
nniinnggssooppggaavveerr..

Projekter for psykisk syge og udvikling af nye
bostøttetilbud satte sit præg på perioden, hvor
herberget kommer til at hedde EksternBolig

● Af Tove Dalager

Fra 1990 til i dag er der sket en del på det socialpolitiske område.
Samfundet har en høj grad af kompleksitet, og det kan være svært
at sige, hvad der er centralt i dag.

I 1990´erne talte man om institutioner. I dag taler vi om Tre Ege,
Kirkens Korshær, som en organisation. Hvad bliver næste skridt – vil
vi kalde os en virksomhed?

I løbet af 1980´erne blev medarbejdergrupperne på mange pæ-
dagogiske tilbud udskiftet med fagpersonale. Denne udvikling fort-
satte til mange forsorgsinstitutioner i næste årti, og det gjaldt også
herberget i Malmøgade. Dog har både økonomi og holdning bevir-
ket, at herberget har bevaret en blandet personalegruppe, dvs. so-
cialpædagoger og socialrådgivere samt medarbejdere med anden
faglig baggrund.

1990´erne var et meget aktivt årti med mange tiltag i forhold til
aktiviteter, men også på sikkerhedsområdet, boligområdet samt i
arbejdet med psykisk skrøbelige.

● Flere eksterne boliger

Omkring 1990 søgte og fik vi projektmidler til opstart af et lejlig-
heds- og bostøttetilbud. De første tiltag var gjort i 1989-90, og erfa-
ringerne herfra blev til EksternBolig.

Baggrunden var, at en del beboere i en periode havde fået egen
bolig, men misbrug, indlogering af gamle kammerater, manglende
huslejebetalinger m.v. førte til opsigelser, og beboerne endte ved
udgangspunktet: en seng på herberget.

To medarbejdere forestod arbejdet, oprettede samarbejde med
boligforeninger og varetog støtten i lejlighederne. Der blev holdt
mange møder mellem boligforeninger, Århus kommune, Århus Amt,
ledelsen og bestyrelsen på herberget i Malmøgade, samt de to pro-

Aktive år med mange tiltag

jektansatte. Formålet var at få tildelt kom-
munale lejligheder i boligforeningerne,
som skulle lejes af amtet, styres af her-
berget og fremlejet til beboerne. Det var
svært. 

Boligforeningerne havde dårlige erfa-
ringer med hjemløse misbrugere og havde
erfaring for lange udsættelsessager. Først
efter at Jysk Børneforsorg havde stillet et
hus til herbergets rådighed og senere en
lejlighed, var der erfaringer at fremvise:

Både dårlige, der betød, at vi skulle tæn-
ke langt og tænke i sikkerhed, men også
gode, der viste, at beboerne trivedes med
disse ”frie” rammer. Boligforeningen
VesterBo ville gerne samarbejde og stille-
de to store lejligheder til rådighed.

Der var især i begyndelsen meget fo-
kus på projektet fra både bestyrelse, bo-
ligforening, amt og kommune. 

Især er det vigtigt at fremhæve det go-
de samarbejde med boligforeningens lo-
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kalbestyrelse, der ofte var udslagsgiven-
de for, at vi fik lejligheder i andre boligfor-
eninger.

Op gennem 1990´erne voksede antal-
let af lejligheder, så medarbejderne sidst i
årtiet varetog støtten for 12-15 beboere. 

● Cafe Nøglen

Samtidig med, at EksternBolig så dagens
lys, startede endnu et tiltag – det første
spæde, der havde fokus på fritid og net-
værk. ”På Bjerget” lejede lokaler i midtby-
en, hvor der en gang om ugen blev lavet
”cafe” for tidligere og nuværende beboe-
re. 

I samme hus holdt IKON (Informations-
og samtaleforum for Kristendom og

Nyreligiøsitet) til. Det har gennem årene
givet mange positive møder og samtaler.

I 1997 åbnede Rådgivningscafeen med
tre medarbejdere i midtbyen. En alternativ
alkoholrådgivning, hvortil både forsorgs-
institutioner og alkoholbehandlingen
kunne visitere folk.

Rådgivningscafeen hørte de første år
organisatorisk til i Malmøgade og der-
næst Tre Ege, men blev i 2001 et rent
amtsligt tilbud med egen ledelse.

● I risikozonen

Herberget i Malmøgade gjorde sig ind i
mellem nogle dyrekøbte erfaringer i nær-
kontakten med syge og påvirkede beboe-
re. Medarbejdere blev truet eller udsat for

AKTIVITETER
I 1992 til 1995 øges antallet af aktiviteter på bjerget kraf-
tigt, de fleste via projektmidler.

SSkkoovvhhoollddeett:: En medarbejder sendes på kursus i amtets naturafde-
ling. Der indkøbes motorsave, træfældnings- og sikkerhedsudstyr.
Skovholdet starter op med, at fire brugere får et kursus i brug af
motorsav og fældning af træer. Der bliver lavet en aftale med en
skovejer, hvorefter holdet går i gang med at fælde træer og hugge til
brænde. Senere bliver der indkøbt både bil, skurvogn, traktor og
spil.

TTeeaamm  BByygg  oogg  lleegg::  Opstår efter en medarbejders tur i Ungarn. Dette
fører til adskillige ture til Østeuropa fortrinsvis Rumænien. Et par
medarbejdere og ca. fire beboere hjælper med genopbygning bl.a. af
en lægeklinik. Hjemme igen mærker beboerne behovet for et dagligt
engagement, der kan give andet indhold i hverdagen og støtte dem i
forhold til misbrug. Herved startes Team F, der senere sammen med
skovholdet, bliver etableret som Aktivitetscenter Team Nord. 

GGrrøønntt  HHoolldd::  Etableres i 1993 i samarbejde med Århus Planteskole.
Projektet giver beskæftigelse til kontanthjælpsmodtagere, i første
omgang fra forsorgsinstitutioner. Beboerne får mulighed for at blive
beskæftiget med gartneri, pasning af de grønne områder på plante-
skolen og hos eksterne samarbejdspartnere. Desuden deltager flere
af beboerne i diverse nedrivnings- og genopbygningsopgaver af driv-
huse. Dette projekt giver muligheder for at afprøve arbejdsevner i et
miljø, hvor der kan tages hensyn, men hvor der også er gode mulig-
heder for at afprøve i forhold til det almindelige arbejdsmarked.

PPrroojjeekktt  LLiivvssssttiill::  I samarbejde med de eksterne institutioner oprettes
projektet for unge kontanthjælpsmodtagere, hvor man sigter bredt
på både beskæftigelse og fritid. Som projektets navn indikerer,
arbejdes der med deltagernes livsstil, hvad det fører med sig, og
hvilke veje der kan gås. Det starter på et tidspunkt, hvor brugerind-
flydelse var et fremtrædende tema i socialt arbejde,  og hele projek-
tet arbejdede på det grundlag.

BByyggggeerroodd  oogg  ssttøøvv  vvaarr  hhvveerrddaaggeenn  ii  22000011,,  mmeennss  oommbbyyggnniinnggeenn  aaff  MMaallmmøøggaaddee  77  ssttoodd  ppåå..
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vold. På et tidspunkt satte to medarbejde-
re sig sammen med den psykolog, der
ydede krisehjælp til udsatte medarbejde-
re. Der blev arbejdet med sikkerhedspro-
blematikker og derigennem udarbejdet en
pjece, som alle ansatte på herberget si-
den har fået. 

Pjecen indeholder både de faser, man
som kriseramt oftest gennemløber, samt
råd og vejledning til medarbejdere og på-
rørende.

Pjecen blev opstart på en god og vel-
udviklet sikkerhedsorganisation, som se-
nere fik sin plads i amtets sikkerheds- og
arbejdsmiljøorganisation.

Herbergets opbygning og udbygning af
sikkerhedsarbejdet betød også, at der
blev øget fokus på sikkerheden i Kors-
hæren på landsplan. Informationer på
medarbejdernes retreat og i årsrapporter
betød øget interesse for sikkerhedsarbej-
det.

Vi var meget tidligt ude med et udbyg-
get sikkerhedsapparat til gavn for medar-
bejderne, der ofte arbejder i en udsat po-
sition. Det har hjulpet til, at medarbejder-

ne ikke brændte ud, men blev støttet, når
de var i risikozonen. 

● De psykisk syge

Midt i 1990´erne søgte vi midler til projek-
ter for psykisk syge. Det første ”Ud af
Svingdøren” fokuserede meget på beboe-
rens ressourcer. Medarbejderen, der var
knyttet til projektet, havde individuelle
samtaler med aktuelle beboere, arrange-
rede aktiviteter ud af huset: udflugter, cy-
kelture på Samsø. 

Vi fik en ugentlig psykiatrisk lægekon-
sulent, der havde individuelle samtaler
med beboere, og videregav viden og vej-
ledning til medarbejdergruppen. Der har
siden 1995-96 været fokus på det psyki-
atriske arbejde, der blev påbegyndt.
Erfaringer og gode ideer har ført flere pro-
jekter med sig, som alle har det mål for
øje, at hjælpe den psykisk syge beboer til
den bedste behandling og til et tilbud, der
kunne hjælpe dem videre mod egen bolig
med bedst mulig støtte. 

DDaa  hheerrbbeerrggeett  ii  MMaallmmøøggaaddee  bblleevv  oopprreetttteett  ii  11995566,,  bbøødd  ddeett  ppåå  ddaattiiddeennss
mmeesstt  mmooddeerrnnee  ffoorrhhoolldd  ffoorr  hhjjeemmlløøssee..  MMeenn  mmeedd  ttiiddeenn  bblleevv  hheerrbbeerrggeett

uuttiiddssssvvaarreennddee  oogg  nneeddsslliiddtt..  4444  åårr  sseenneerree,,  2211..  nnoovveemmbbeerr  22000000,,  ffllyytttteeddee
hheerrbbeerrggeettss  3355  bbeebbooeerree  oogg  mmeeddaarrbbeejjddeerree  ttiill  nnyyee  oogg  bbeeddrree  ffoorrhhoolldd  ii

ddeenn  ttiiddlliiggeerree  hhootteell--  oogg  kkuurrssuusseejjeennddoomm  TTrree  EEggee,,  ÅÅrrsslleevv  MMøølllleevveejj  1155,,  ii
BBrraabbrraanndd..  HHvveerr  bbeebbooeerr  ffiikk  1111  kkvvaaddrraattmmeetteerr  aatt  rrååddee  oovveerr,,  mmoodd  fføørr  bblloott

ssyyvv,,  eenn  lliillllee  eennttrréé  ssaammtt  eeggeett  ttooiilleett  oogg  bbaadd..  FFllyyttnniinnggeenn  iinnddvvaarrsslleeddee
ssaammttiiddiigg  nnyyee  ttiiddeerr  ffoorr  hhuusseett  ppåå  MMaallmmøøggaaddee,,  ddeerr  ffrreemmoovveerr  bblleevv  hhjjeemm--

sstteedd  ffoorr  pprroojjeekktt  EEkksstteerrnnBBoolliigg,,  mmeedd  2233  mmooddeerrnnee  lleejjlliigghheeddeerr..
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● 16 boliger for hjemløse

Det første halvår i 2001 gik med forbere-
delser til byggeriet. Der var samtaler med
diverse arkitekter, indtil vi fik sporet os
ind på det tilbud, som passede ind i for-
hold til ideer og økonomi. Det har været
vigtigt for os at bevare et godt samarbej-
de med naboerne. Vi har derfor også haft
dem med i snakken om de nye rammer for
bygningen. 

Vi drøftede, hvor i bygningerne fælles-
rum samt kontorer fremover skulle indret-
tes. Skulle medarbejderne fra deres vin-
duer have oversigt over indgangspartiet,

eller skulle vi placere os i et hjørne, hvor
vi skulle bevæge os ud for at se og blive
set? Økonomien traf selvfølgelig nogle af
valgene for os.

Det var godt at se, hvordan det gamle
utidssvarende herberg forvandlede sig til
16 boliger for hjemløse. De fleste lejlighe-
der blev torums-boliger, alle med komfur
og køleskab.

Ombygningen af Malmøgade 7 betød i
første omgang en fordobling af beboeran-
tallet i EksternBolig. Senere overtog am-
tets forsorgstilbud, Østervang, nogle af
vore boliger, så normeringerne passede
for begge tilbud. Det nye tilbud på
Malmøgade 7 gav mulighed for at udvide

● Fra kinabøger til 
klientprogram

I mange år blev beboerne hos os registre-
ret via stamkort. Lageret af håndskrevne
hæfter og røde kinabøger, der fortæller
om stort og småt fra herbergets daglig-
dag, er stort. 

I 1990´erne indførte Århus Amt, at alle
boformer skulle føre registrering af be-
boere m.v. i et edb-program. Dette regi-
strerer såvel ind- og udskrivninger som
døgnrapport, opholdsplaner for den en-
kelte mv. Informationerne i døgnrap-
port/dagbogsnotater har ikke ændret sig
væsentligt, men det blev læseligt for alle.

Arbejdet for at hjælpe den enkelte be-
boer videre til en egen bolig med eventu-
el støtte kræver i dag en del skriftlighed,
og her hjælper de reviderede edb-pro-
grammer medarbejderne i hverdagen.

Med serviceloven kom også handlepla-
ner. I første omgang skulle der laves
handleplaner efter § 111 i serviceloven, i
lighed med de handleplaner, som de kom-

munale sagsbehandlere skulle lave.
Efter nogle års arbejde med handlepla-

ner udviklede Århus Amt et planarbejde til
forsorgsområdet, der består af udrednin-
ger og opholdsplaner rettet ind efter de
behov, som kan opstå for at hjælpe be-
boeren videre.

● Noget nyt og større

2001-2002 var specielle år for både be-
boere og medarbejdere. Herberget var
flyttet på Tre Ege i Brabrand i november
2000, og huset i Malmøgade 7 kom til at
hedde EksternBolig. Vi stod midt i en om-
bygning med beslutningsprocesser, der
omhandlede mange andre ting end bo-
støtte i dagligdagen.

Vi levede i byggerod og støv, hammer-
slag, kulde og træk. Flyttede fra gamle
kontorer til andre gamle, havde vandska-
der, flyttede i to lejligheder, hvor vi trådte
hinanden over tæerne i flere måneder,
indtil vi langsomt kunne begynde at tage
nogle nyrenoverede kontorer samt cafeen
i brug.

Vi stødte på mange overraskelser og
forsinkelser undervejs; men vi oplevede,
at det var det hele værd. Vi har i dag nog-
le gode faciliteteter at være i.

2001 var et år, hvor vi gjorde os mange
overvejelser i EksternBolig. Det tog ind i
mellem tid fra beboerne, men det var mid-
lertidigt. Det er vigtigt, når man skaber et
nyt og større tilbud i et gammelt tilbud, at
man tager sit arbejde op til revision: Hvad
har arbejdet bestået af indtil nu, og hvilke
linier vil vi lægge for fremtiden, for at give
det optimale tilbud til vore beboere?

I takt med, at vi i mere end et år op-
holdt os ”alene” på adressen med mulig-
heder for fællesspisning m.v., oplevede vi
udviklingen: EksternBolig er et gammelt,
men også et nyt tilbud.

HHeerrbbeerrggeett  ffiikk  ssiinn  fføørrssttee  ccoommppuutteerr  ii  11999922..
FFøørr  ddaa  kkllaarreeddee  mmaann  iinnddsskkrriivvnniinnggeenn  ppåå  ddeett
ggaammllee  hhaakkkkeebbrræætt,,  ssoomm  eenn  mmeeddaarrbbeejjddeerr
PPeetteerr  PPoouullsseenn  hheerr  ddeemmoonnssttrreerreerr  ii  11998866..

II  22000011  ffoorrvvaannddlleeddee  ddeett  ggaammllee  hheerrbbeerrgg  ssiigg  ttiill  1166  mmooddeerrnnee  lleejjlliigghheeddeerr,,  ddee  fflleessttee  bblleevv  ttoo--
rruummss--bboolliiggeerr,,  aallllee  mmeedd  kkoommffuurr  oogg  kkøølleesskkaabb..
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fordi der var en geografisk afstand mellem
beboer og kontaktperson. På Malmøgade
ser vi det måske allerede, når han fragter
posen med øl over gårdspladsen. Hvornår
reagerer vi - og hvordan? Meget afhænger
af den adfærd, der kommer frem efter
f.eks. alkoholindtagelse. Vi arbejder me-
get individuelt. Vi tager udgangspunkt i
den enkeltes misbrugsforløb, går meget
tæt på i forhold til deres ansvar/styring af
misbruget og vores rolle som støtteperso-
ner. Hvordan bygger vi rammer op, så ste-
det både kan rumme en bruger, der kæm-
per en brav kamp for at holde sig fri af til-
bagefald til stof og/eller alkohol, og samti-
dig kan have plads til den bruger, der f.eks.
dagligt indtager 3-5 øl?

En bruger med et aktivt misbrug af eu-
foriserende stoffer, kan ikke visiteres til
EksternBolig. Hvis en bruger på metadon
får tilbagefald til et aktivt misbrug, arbej-
des der hårdt på at støtte vedkommende
til at få stoppet dette. Adfærden og følge-
virkningerne af et aktivt misbrug er for
svært at forene med et botilbud, hvor 16
personer bor så tæt på hinanden.

● Vigtigheden af et netværk

Mange af vore beboere har intet eller kun
et spinkelt netværk. Mange nedprioriterer
det i forhold til den opholdsplan, de laver
under deres ophold hos os. Men det er

netop problemer med manglende netværk,
der ofte gør det svært, når de skal flytte vi-
dere til egen bolig. 

Via café funktionen er der mulighed for
at arbejde med netværk. Cafeen ligger i
sammenhæng med vort kontor samt to
samtalerum. Der er åbent, når der er med-
arbejdere i huset.

Der er formiddagskaffe alle hverdage
samt på lørdage. To gange om ugen er der
fællesspisning, hvor en medarbejder samt
interesserede beboere laver mad i fælles-
skab.

Ofte bruges cafen en stor del af dagen:
Det er her, man møder andre, det er her,
man kigger forbi for at se, om der er kaffe
på kanden, en avis at læse i eller én at
snakke med.

● Mange slags opgaver

Arbejdet med udslusning i lejligheder gi-
ver mange forskellige slags opgaver. Der
er hele området med kontaktpersonopga-
ver: Beboere, der skal udredes og har be-
hov for bostøtte i dagligdagen.

Desuden er der rigtig mange opgaver af
praktisk karakter, når vi forvalter 23 lejlig-
heder (16 på Malmøgade, 7 i nærområdet),
hvor folk bor i en forholdsvis kort periode,
men som bruger deres bolig meget, mens
de er her.

Vi har et samarbejde med Team Nord,

tilbuddet til beboere, ikke blot fra Tre Ege,
men også de, der måtte henvende sig via
andre samarbejdspartnere.  

I 2001 fik vi positivt svar fra to fonde,
hvor vi havde søgt midler: Vilhelm Kaan
Rasmussen Fonden bevilgede penge til
ombygning af de eksisterende kontorlo-
kaler samt gamle fællesstuer. 

Denne del af bygningen skulle frem-
over danne rammen for et lukket cafémil-
jø for tidligere og nuværende beboere,
samt rumme kontor og samtalerum.
Hjemløsepuljen bevilgede os penge til
indkøb af inventar til caféen samt til med-
arbejdere til café og bostøttefunktion.
Dette var også en ny og spændende di-
mension for arbejdet.

● Individuelle hensyn

I og med at caféen blev etableret, fik vi
mulighed for at arbejde med vores struk-
tur. 
EksternBolig har altid selv visiteret bebo-
erne til lejlighederne. Vi fik nu arbejdet
med selve visitationen, så beboeren i dag
har mulighed for at forholde sig til botil-
buddet, inden han/hun beretter fra sin
livshistorie. Vi arbejder til stadighed med
visitationsproceduren, så der er størst
mulig klarhed mellem beboer og medar-
bejdere, allerede før en indflytning er re-
aliseret

I EksternBolig var vi tidligere vant til, at
kontakten kunne være mere sporadisk,

II  ookkttoobbeerr  22000022  bblleevv  MMaallmmøøggaaddee  77  oogg  99  iinnddvviieett,,  mmeedd  ddeellttaaggeellssee  aaff  bbllaannddtt  aannddrree  kkoorrss--
hhæærrsscchheeff  BBjjaarrnnee  LLeennaauu  HHeennrriikksseenn  ((tthh))  oogg  ffoorrmmaannddeenn  ffoorr  ÅÅrrhhuuss  AAmmttss  PPssyykkiiaattrrii--  oogg
HHaannddiiccaappuuddvvaallgg,,  LLoouuiiss  RRoollaannddeerr..

“På Bjerget har haft en stor interesse i at gøre noget for de mennesker,
som enten ikke vil have med psykiatrien at gøre eller som psykiatrien
ikke har noget egentligt tilbud til. Der er på På Bjerget en stor rumme-
lighed, som gør, at mennesker med svære psykiske lidelser kan få
hjælp på deres egne præmisser. 

LÆGEKONSULENT STEFFEN BJERRUM, ÅRSRAPPORT 2000:
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risikozonen for at vende tilbage til hjem-
løshed, sikres bedre muligheder for at
holde fast i boligen og få rimelige levevil-
kår i den.

● Helhedsløsninger

Århus Amt har de senere år arbejdet me-
get i helhedsløsninger: At ingen forbliver
hjemløse, og at der er et relevant tilbud til
alle. Der er i dag tilbud under Service-
lovens § 92, hvor man tilbydes længereva-
rende/fast ophold. Et relevant tilbud til al-
le er ikke helt opnået. Der er i dag en lille
gruppe brugere, der er vanskelige at rum-
me og fastholde et sted. Det er til gen-
gæld en gruppe, som alle § 94 tilbud i År-

hus Amt har fokus på og arbejder på at
finde løsninger for. 

Der er sket meget i de gamle bygninger
gennem de sidste 50 år. Et er gennemgå-
ende: Bygningerne danner ramme for
Kirkens Korshærs botilbud for hjemløse.
For både beboere og medarbejdere har
det betydning at være en del af Kirkens
Korshær - og stadig i dag er der en formid-
dagssamling med kaffe og andagt for in-
teresserede.

Tove Dalager er diakon og socialpæ-
dagog og har været ansat på herber-
get i Malmøgade siden 1992, i dag
som afdelingsleder i EksternBolig.

når lejligheder skal males, men der er og-
så situationer, hvor lejligheder ikke er ble-
vet tømt og/eller rengjort, som giver eks-
tra arbejde til medarbejderne, uanset
hvad vi bestiller af rengøring el. lign. ude-
fra.

Fagligt er der i hele organisationen ar-
bejdet med efteruddannelse og kurser
bl.a. omkring kognitiv forståelse, som gi-
ver nogle gode arbejdsredskaber især i
forhold til beboere med dobbeltdiagnose
(misbrug og psykisk lidelse). 

● Brobygger-projektet

For to år siden søgte og fik EksternBolig
satspuljemidler i forhold til beboere med

dobbeltdiagnose. Vi har nu arbejdet med
tilbuddet i halvandet år. Rent fagligt giver
arbejdet med projektet os mulighed for at
arbejde mere metodisk med udflytning fra
EksternBolig. Vi har fokus på en udflyt-
ningsplan, som også bevirker, at beboe-
ren involveres i egen udflytning. Ud-
flytning af andre beboere præges af sam-
me metode. 

Den sidste periode i EksternBolig afkla-
res det, hvilke støttebehov, der er for den
enkelte fremover. Den største succes i
Brobygger er, at vi kan fortsætte kontak-
ten med beboeren samtidig med, at en an-
den instans tager over. Det vil sige, at de
erfaringer, vi har gjort sammen med be-
boeren, kan på en anden måde gives vide-
re og sikre, at beboere, som tidligere var i

2928

“Jeg kan ikke gennemskue, hvordan det ville være gået uden opholdet
i Malmøgade, hvor man er tættere på medarbejderne og dermed også
den regelmæssige, måske daglige, kontakt med dem.”

BEBOER I MALMØGADE TIL ÅRSRAPPORT 2003:

KKiirrkkeennss  KKoorrsshhæærrss  llooggoo  ffrraa  11999966..

BBeebbooeerree  oogg  mmeeddaarrbbeejjddeerree  uunnddeerr  eenn  ffrrookkoosstt  ii  hhaavveenn  ii  MMaallmmøøggaaddee,,  ssoommmmeerreenn  22000055..  
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● Af Søren Peder Sørensen

Opbruddet på hjemløse-området har været markant i det halve år-
hundrede, hvor herberget i Malmøgade har eksisteret. Nye og store
forandringer venter med den kommunalreform, som er på trapperne.

– Også fremover vil der være behov for et herberg som vores, men
arbejdets indhold ændrer sig, og vi skal vænne os til at tænke og
handle anderledes i forhold til dem, som har behov for vores hjælp,
siger Poul Jensen, der har været herbergets forstander siden 1972,
eller i 34 af herbergets 50 års levetid.

Tre Ege er blandt de mange institutioner på forsorgs- og misbrugs-
området, som Århus Kommune overtager i forbindelse med kommu-
nalreformen fra 2007. Det betyder et farvel til Århus Amt, som her-
berget har haft driftsoverenskomst med siden 1976.

– Det er vemodigt, at samarbejdet må ophøre, men samtidig åb-
ner kommunalreformen en række nye muligheder. Formålet er, at
der skal skabes større sammenhæng, så borgeren kun skal henven-
de sig ét sted. Det giver sig udslag i, at det fortsat er forstanderen,
der visiterer, og at vi stadigvæk skal være landsdækkende og mod-
tage borgere fra det øvrige land, siger Poul Jensen og fortsætter:

– Jeg ser meget positivt på, at samarbejdet mellem de forskellige
arbejdsgrene og kommunen kan udvikles, så det kan blive til glæde
for de brugere, som vi kommer i nærheden af. Det har altid været et
vigtigt mål at styrke brugerens livskvalitet, men værktøjerne hertil
kan blive bedre. Kendskabet til hinanden kan blive større, så det op-
leves for brugerne som et mere sammenhængende tilbud.

Heri ser Poul Jensen også nye muligheder for, at Kirkens Korshær
kan udvikle sin egenart, med fokus på omsorgen for den enkelte. På
spørgsmålet om, hvordan han vil definere denne egenart, svarer
han:

– Det er vores kristne værdigrundlag, som kommer til udtryk bå-
de fagligt og menneskeligt. Jeg tror, at det fremover vil blive mere
markant, fordi vi netop i dette ønske om større sammenhæng kan til-
byde vores brugere noget, som andre ikke kan. Vi kan skabe en stør-

Fælles om opgaven
Kommunalreformen varsler opbrud med nye
udfordringer på forsorgs-herbergs-området

re sammenhæng i tilbuddene for den en-
kelte bruger, der kommer i Kirkens
Korshærs forskellige arbejdsgrene, f.eks. i
varmestuen og i Nattjenesten. Vi har til-
bud, der omfatter dag og nat. Vi kan følge
brugeren hele livet igennem.

– Det betyder, at vi er klar til at tage os
af det hele, både det åndelige og det ma-
terielle. Vores tilbud er et af flere, og det
er et markant tilbud, som vi har stået for i
50 år. Men det kræver, at vi har fokus på
opgaven hele tiden. Korshæren sidder på
over halvdelen af dagpladserne her i kom-
munen, og godt og vel en tredjedel af
døgnpladserne. Det har ingen anden orga-
nisation.

– For ledere og kontorpersonale vil
kommunalreformen betyde en stor om-
væltning, men det egentlige arbejde
blandt brugerne vil ikke i så høj blive på-
virket. Men det skulle gerne betyde, at de
får et bedre tilbud, siger Poul Jensen.

Han er opmærksom på, at når kommu-
ner skal betale, vil de også gøre meget for,
at der ikke opholder sig flere beboere end
højst nødvendigt i døgnforanstaltninger-
ne, fordi de er meget dyre:

– Hvis jeg skulle nære nogen frygt, så
kunne det være, at der bliver etableret bil-
lige foranstaltninger, som vil være di-
scount-løsninger. Men det tror jeg ikke vil
ske i Århus Kommune.

● Under forandring

Ved den officielle åbning af Herberget i
Malmøgade i marts 1956 udtrykte den da-
værende socialdemokratiske rådmand
Chr. Nielsen håb om, at ”der engang må
blive så få hjemløse mænd, at herberget
vil kunne finde anvendelse som hotel”.

Sådan gik det ikke. Faktisk skete det
modsatte, at hotellet blev taget i anven-
delse som herberg. Det skete i 2000, da

Herberget i Malmøgade flyttede ind på
det tidligere hotel Tre Ege i Brabrand.

– Tankegangen dengang i 1956, og den
gik helt tilbage til Steinckes socialreform i
1933 var, at et herberg ville være en mid-
lertidig foranstaltning. Og flere steder ind-
rettede man herberger, så man senere
kunne bruge dem som hotel eller som ple-
jehjem. Men det blev ikke aktuelt. Her-
bergerne var kommet for at blive, skønt
man i dag kalder dem noget andet.

– Jeg tror ikke, at herberger bliver over-
flødige i fremtiden. Men boligmarkedet er
under forandring. Det betyder, at man
nemmere kan få en bolig, når man tilhører
vores beboergruppe. Et ophold på en
akut-institution vil blive kortere, fordi vi
bliver bedre og dygtigere til at udrede og
sikre brugeren det botilbud, som han eller
hun behøver. Derfor vil mere af vores ar-
bejde fremover komme til at ligge uden
for herberget, ude i boligkvarterne, hvor vi
skal yde specialtilbud til mennesker, som
ikke kan bo selv, men som kræver en stør-
re pædagogisk indsats. Dette arbejde er vi
allerede godt i gang med.

Opgaven bliver at oprette nye netværk,
bestående af ens grupper af hjemløse.
Der vil blive behov for væresteder. Behov
for at skabe tilhørsforhold for et arbejds-
projekt, en café eller noget andet, der kan
være netværksskabende. 

– Vi står midt i en brydningstid. Derfor
er det vigtigt at fokusere på opgaven, og
ikke så meget på organiseringen. Op-
gaven gennem de 50 år har været at hjæl-
pe dem, der henvender sig, så godt som vi
kan, så deres livskvalitet bliver højnet.
Den opgave skal vi fortsat fokusere på. Vi
skal være fælles om opgaven, men gerne
med forskellige indfaldsvinkler og forskel-
lige kulturelle tilgange, slutter Poul
Jensen.

PPoouull  JJeennsseenn::  DDeerr  bbllii--
vveerr  ffrreemmoovveerr  mmeerree
ffookkuuss  ppåå  ssppeecciiaalliissee--
rreeddee  ooppggaavveerr,,  ssoomm
hheerrbbeerrggeett  sskkaall  uuddfføø--
rree  ii  bboolliiggoommrrååddeerrnnee..

Projekt1  10/03/06  9:20  Side 30



Udgivet af Kirkens Korshærs
herberg Tre Ege, Årslev
Møllevej 15, 8220 Brabrand.

Herberget i Malmøgade 
Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse 

1956 - 2006

Redaktion: Leif Bønning, Tove Dalager, Poul Jensen. Redaktionssekretær: Journalist Søren Peder Sørensen Fotos: Herbergets Arkiv. 
Johnny Rønved, EksternBolig og Olav Petersen, Tre Ege (fotos og scanning). Layout: Christina Daugaard.Trykt hos Tarm Bogtryk A/S.

Projekt1  10/03/06  9:20  Side 32


